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قريباً
يا هذا..

ما أرحب دنيا الفكر
وأوسعه،

فلماذا تسجن فكرك
في دائرة الرأي الواحد

والحزب الواحد؟!
حاول أن تسأل نفسك:

هل أنت من المشهود عليهم
في محكمة العدل الكبرى

أم أنت الشاهد؟!

الفاتورة األفضل..!!

عبداهللا الصعفاني

 ال تبحث
 عن الخبر
بعد اآلن
لالشتراك:
ارسل حرف 

على رقم: 
ش
5040

األصل أن تمضي أمور األزمة السياسية   
باتجاه االنفراج.. والصواب أن يلتقي 
الفرقاء ومعهم الشوارع والساحات في 
المدينة واألرياف إلى الحوار باعتباره النتيجة 

الحتمية ألية أزمات أو صراعات.
۹  والقول بصوابية فتح هذا االنسداد بالحوار 
هي حسابات المكسب والخسارة الوطنية والتقاء 
ثنائية درء المفسدة وجلب المصلحة عند كل 

اتفاق سلمي مسبوق بالحوار..
۹  لكن الحوار يحتاج إلى المسارعة إلى تنمية 
التعود على سماع بعض واحترام المبادرات ما 
دام في ذلك بلورة لفكرة نزع الفتيل وااللتقاء 

حول فكرة الوطن..
التغيير بالثورة قد تبدو حالمة  ۹  فكرة 
بحسابات أن بقاء الحال على ما هو عليه أمر 
الرغبة  الزمن ومقتضيات  يتجاوزه منطق 
الجمعية في التحول ومغادرة كل قيم الفوضى 
والتخلف، لكن ما يجب التوقف عنده بعقل 
ورويــة وإحساس وطني عالٍ هو التأمل في 

الفاتورتين..
۹  فاتورة التغيير بوسائل سلمية ديمقراطية 
ال يطغى فيها طــرف على آخــر وال يقصيه 
بالشرعية الثورة التصادمية وفاتورة االتجاه 
نحو المواجهة والصراع اللذين ال يقودان أي بلد 
إالّ إلى أودية سحيقة قد تتأخر فيها سفينة نوح 

وقد ال تأتي!!
۹  وبمقدور القوى السياسية المعارضة أن 
تعود إلى النقاش للتغيير األفضل احتراماً 
للفاتورة األقل.. ال يجب أن نختلف كثيراً حول 
ما يجري وهل هو ثورة أم انقالب أم حركة أم 

انتفاضة..
المهم أن هناك ضرورة ألن يحدث في اليمن 
تغيير إلى األفضل.. تغيير يعترف فيه الجميع 
بأنهم بنسبة أو أخرى جزء من النظام الذي 
البد من أن يتغير ليتطور وفقاً لصيغ توافقية 
منضبطة تراعي المصلحة العامة وال نتخندق 
فيها وراء تسونامي كسر اإلرادات بما فيه من 

مخاطرة غير مضمونة العواقب.

المواقف المتشنجة ألحزاب اللقاء   
المشترك حيال كل المبادرات التي 
تطرح من الداخل والخارج النهاء 
ــة السياسية أصبحت شيئاً مألوفاً  األزم
ومتوقعاً بعد اختطاف المعارضة من قبل 
شخصيات تناصب الرئيس علي عبداهللا 
صالح عداء شخصياً اليبرره إال اللهث وراء 

السلطة بطرق غير شريفة وال مشروعة.
ــراً ذلــك الــقــول بعد أن تم  ولــم يعد س
تهميش قيادات المشترك ووضعها تحت 
تصرف باسندوة الذي عينه حميد االحمر 
على رأس وفد «المشترك» إلى الرياض 
ومن خلفه الرئيس الدوري للمشترك ياسين 

سعيد نعمان وبقية قيادات التكتل.
ومــن المؤسف أن تتحول قيادات تلك 
االحزاب إلى دمى يحركها المال ويعبث بها 
الغوغائيون ومراهقو السياسة، فيطلقون 
رغبات  تشبع  وهــنــاك  هنا  تصريحات 
الممولين ولو بالكذب والتدليس، واألدهى 
ــك خروجها على آداب المجتمع  مــن ذل
وحرماته، ودعوتها إلى تخريب ممتلكات 
الشعب والدعوة إلى القتل علناً تحت مسمى 
الشهادة التي أفتى بها الجناح المتشدد 

لالخوان غير مرة.
وما من شك ان حكمة الرئيس وتحمله لكل 
االساءات التي تصدر عن هؤالء أعاده الى 
موقع القوة وزاد من رصيده الشعبي بعد 
ان حاول المشترك بكل الوسائل اضعافه، 
وكاد ان ينجح بالفعل لوال ذلك السقوط 
المتواصل ألحزاب المشترك وقياداتها الذي 
أكد مجدداً أنها ليست حريصة على مصلحة 
الوطن بقدر حرصها على الوصول الى 
كرسي السلطة خارج ارادة الهيئة الناخبة، 

وأغلبية الشعب.
إن من يدعون اليوم بأن الرئيس يحتاج الى 
ضمانة أو حصانة هم أحوج إليها اليوم بعد 
اعالنهم الصريح عن استعدادهم للتضحية 
بمئات اآلالف من ابناء الشعب فداء ألمانيهم 
وطموحاتهم غير المشروعة، وثمناً لتنفيذ 

مشروعهم االنقالبي الرخيص.
واليـــزال أولئك المتخرصون يطلقون 
األكاذيب ويزيفون الحقائق مدعين بأن 
الرئيس يطالب بضمانات لــه، فيما هو 
يطلب صراحة ضمانات ألمن الوطن ووحدته 
واستقراره، وفي سبيل ذلك سيقدم الدم 
والروح غير آبه بكرسي السلطة الذي قبل 
به كتضحية بنفسه وهو على استعداد اليوم 
تركه كتضحية واجبة كي التراق قطرة دم 

واحدة من دماء اليمنيين الغالية.
ومن الواجب القول أن التزام الرئيس 
بمهامه وفترته الدستورية أضحى مطلباً 
جماهيرياً وعمالً وطنياً الينبغي أمامه تقديم 
التنازالت أو المساومة عليه، بعد أن كشرت 
القوى المعادية للوطن عن أنيابها استعداداً 

لالنقضاض على وحدته ومكتسباته.
تخلي  أن  لقول  با لبعض  ا لي  واليغا
الرئيس عن واجباته الدستورية في 
هذه الفترة يعد جريمة في حق الوطن، 
التقل فداحة عن المشاركة في التآمر 
القائم، وهو أمر مرفوض شعبياً ودينياً، 
ألنه سيفتح أبــواب الفتنة والحرب على 

مصراعيها والقدر اهللا.

  عبدالولي المذابي

المعارضة 
المخطوفة وأحالم 

السلطة
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الجبل

غادروا «الجزيرة» بصورة «سلمية»!

ـــدو أن   ـــب ي
عـــــــــدوى 
الـــــثـــــورة 
ــاة  ــن ـــــى ق ـــت ال ـــل وص
«الـــجـــزيـــرة» وأصــبــح 
نظامها آيــالً للسقوط، 
ــادر  ــص ــــدت م ــد أك ــق ف
ــة  اعـــالمـــيـــة اســتــقــال
أعمدة القناة في موجة 
احتجاجات على تردي 

األداء المهني وتحول «الجزيرة» إلى غرفة عمليات للتحريض والتعبئة والبلطجة... االعالمي 
الكبير غسان بن جدو كان أول المستقيلين من منصبه كمدير لمكتب بيروت، تاله الدكتور 
فيصل القاسم ومحمد كريشان، ويأتي ذلك بعد اغالق مكاتب القناة في عدد من الدول العربية 
واالجنبية، ومنها اليمن ومصر وليبيا والسعودية وسوريا وايران.. وتؤكد المصادر أن فريق مكتب 

«الجزيرة» بسوريا قدموا استقالة جماعية احتجاجاً على تزوير تقاريرهم.

فتوى المحطوري
فتوى المحطوري التي   

أجـــــاز فــيــهــا مبيت 
النساء في ساحات 
االعتصامات معتبراً ذلك كأنه 
مبيت في مزدلفة أو منى وال 
حرج فيه!! هذه الفتوى كشفت 
القناع عن المحطوري وإعادته 

الى قواعده االيرانية، فهم الذين 
يعتبرون أن كربالء أعظم من 

مكة والمدينة!
أما جواز مبيت النساء في ساحة 

االعتصام من عدمه، فقد أجاب عليها 
جمهور علماء المسلمين بعدم 

جواز ذلك.

سفراء للنوم والبزنس !!
ـــم نعد    حــقــيــقــة ل

نسمع، إالّ نادراً جداً، 
أن سفيراً يمنياً في 
الخارج عقد مؤتمراً صحفياً أو 

غير ذلــك لتوضيح 
الـــحـــقـــائـــق 
لــلــرأي العام 
الخارجي حول 
حقيقة األزمة 
وتــفــنــيــد 
مـــــزاعـــــم 
إعـــــــــالم 

االخــــــــوان 
 . . لمسلمين ا

مع احترامنا لبعض السفراء 
الذين خرجوا إلعالن مواقفهم 
ووقــوفــهــم مـــع الــشــرعــيــة 
الدستورية، ورفضهم االنقالب 
لكنهم   . لديمقراطية. ا على 

عادوا للصمت.
لألسف العديد من السفراء 
أساءوا لبالدنا وشعبنا وأحرجوا 
النظام ولم يكونوا حصيفين 

مثل الدبلوماسيين الليبيين 
الذين استقالوا.. بل وصلت 
بهم الوقاحة لرفض قــرارات 

الرئيس..
ــكــن أن يــســتــمــر صمت  ل
اآلخرين أمــام هــذه الظروف 
والتحديات.. فذلك أسوأ 
من وقاحة سواهم.. 
ــدق وزارة  ــد أن ت الب
ـــة  ـــخـــارجـــي ال
ــرس نهاية  ج
سفراء النوم 
والبزنس..

وها هو 
ــب  ــع ــش ال
والنظام يدفع ثمن المراضاة 

اليوم باهظاً جداً..
إن قضايا الوطن والشعب 
لها رجــال جديرون بالدفاع 
ــا.. حــتــى مـــن داخـــل  ــه ــن ع
ــكــهــوف.. وكــفــى الوطن  ال
سفراء «ال أسمع.. ال أرى.. ال 

أتكلم»..

أحزاب بربع شارع

عدد سكان اليمن يقدر بخمسة وعشرين مليون   
شخص.. هذا العدد يمأل اليمن.. وحجم أحزاب 
المشترك ال يساوي شيئاً عندما نشاهدهم في 
أقل من ربع شارع الستين أو في خيم فارغة أمام الجامعة.. 

وال بأولئك األطفال الذين جندهم علي محسن..
فعالً (٦) أحزاب لم تمأل ربع شارع الستين مع الجسر.. 

ويريدون حكم اليمن وتجاوز إرادة الشعب اليمني.

كفى أيها السذج.. الشعب اليمني ال يمكن أن يكون أقل 
من أن يمأل شارعاً، فعددكم ال يساوي سكان ثالث قرى 

تقف في قمم الجبال أو بطون الوديان..
كفى دجالً وتضليالً فأنتم قلة.. قلة حتى وإن جمعتم 
األيتام وطالبان جامعة اإليمان والخارجين من كهوف حيدان 

ومران.
فهيهات أن تنالوا من إرادة شعب اليمن أيها الصغار..

نكبة حاشد..!مناصب «سكاتة»

ــب    ــص ــع ــت م
ــاً إلــى  ــي حــزب
ـــــــــة ال  درج
يــتــردد فيها عــن بيع 
الوطن وأبنائه للعدو 
ــي.. جمع  ــون ــي ــه ــص ال
صوراً لضحايا الحروب 
من العراق وفلسطين 
والصومال وباكستان 
ودبلجها  وافغانستان 
وطبع منها بوسترات 
ــل يجوب  كــبــيــرة.. وظ
المشبوهة  األوكـــــار 
ــد  ـــحـــريـــض ض ـــت ـــل ل
النظام في العديد من 
عــواصــم دول الغرب 
والمنظمات الحقوقية.. 
إنه اكثر المستفيدين 
مــن الــنــظــام.. أكثر 

 . . تمر للمؤ هبين  لنا ا
أكثر المتاجرين بحقوق 
اإلنسان.. أكثر المقربين 
ـــرار..  ـــق ــع ال ــن مـــن ص
أكثر المستفيدين من 
الفساد.. واألوفــر حظاً 
ودخالً وجاهاً في معركة 

الحرب على الفساد..!
ــك  ولـــكـــن رغــــم ذل
انفضح تحريضه ضد 
ــم يصدقه  ــيــمــن، ل ال
الغربيون رغم تباكيه 

الشديد..!!
والالفت أنه سيعود 
تمثيلية جديدة  ء  ألدا
وسيجد احضاناً دافئة 
لدى كبار المسؤولين.. 
ومـــنـــاصـــب شــاغــرة 

يدوسها كيفما يريد..

ــخ وأعــيــان    ــائ ــش م
ــــد بـــــــدأوا  ــــاش ح
بــإعــالن ثـــورة ضد 
توريث المشيخ.. ثورة تأتي 
ــورة الــتــي تجتاح  ــث ضمن ال
عالمنا العربي، وال تستهدف 
إسقاط األنظمة فقط وإنما 
التخلص من التملك المطلق 

للوجاهات..
علماً أن اغتصاب المشيخ 

في بالدنا مرفوض، فكل شيخ 
يختاره أبناء قبيلته بطريقة 

ديمقراطية تثير اإلعجاب..
أصبح  لمشيخ  ا تملُّك  ن  إ
يثير غضب حــاشــد.. خاصة 
وأنهم يستحوذون على مقاعد 
البرلمان وفي الشورى، وكأن 
قبيلة حاشد باتساعها وهامات 
رجالها األبطال عبر التاريخ لم 

تنجب إالَّ بيتاً واحداً.. 

جديد حجة
حفل العدد ٥٠ من صحيفة  

ــة« الــتــي تــصــدر عن  ــج »ح
فرع الموتمر الشعبي العام 
بمحافظة حجة ويرأس تحريرها الزميل 
الشريف خالد الشعبي بالعديد من 

الموضوعات الهادفة والمتنوعة.

الصوفي رئيساً للمركز اإلعالمي

أصدر األخ عبدربه منصور هادي-   
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام- قراراً تنظيمياً برقم (١٧) 
لسنة ٢٠١١م..  قضى بتعيين األخ فيصل 

سلطان الصوفي رئيساً للمركز االعالمي.
 أسرة تحرير «الميثاق» و«المؤتمر نت» 
تبارك للزميل الصوفي هذه الثقة وتتمنى له 

التوفيق والنجاح.

غناء : حسين الجسمي 

شيطان قطر.. والدم اليمني

تتلذذ قــنــاة «الــجــزيــرة»    
بسفك الدم اليمني باطالً.. 

نة  مجنو ة  بنشو تشعر 
وهــي تكذب وتحرض وتنفخ في 
ــاد والــكــراهــيــة بين  ــق نــيــران االح
اليمنيين بطريقة سادية مخيفة 

تشبه الشيطان.
القطريون يــدركــون ان حرية 
الصحافة ليست أعظم قداسة من 

دماء األبرياء.
ولــهــذا فــإن استمرار هــذا البوق 
الملعون في النفخ إلشعال نيران 

الفتنة بين ابناء اليمن 
ال يمكن ان يكون إالّ 

مسخاً.
وهـــــــذه الـــنـــزعـــة 
االنتقامية السادية ضد 
لن  لفقير  ا ليمني  ا لشعب  ا
تجعل من قطر دولة عظمى، ألن 
العظماء هم من يكبرون بأعمالهم النبيلة 
ومواقفهم الكبيرة.. فهي التي يخلدها 
التاريخ وتحفظها الشعوب.. أما االساليب 
الدنيئة فتذهب بأصحابها الى الجحيم 

بتاريخٍ فاضح كهذا..

6قالوا أغلبية!!

ُ


