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كما قضت التوجيهات بأن يحرص على 
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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؟!

الوصاية...!!

لألشقاء في 
المملكة.. 

المتابع للغة الحوار التي جرت  
صراحة وضمناً بين األخ نائب 
رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي 
وبين قادة أحزاب اللقاء المشترك سيجد 
أنه حوار بين لغة الوفاء وبين االنتهازية.

ظهر نائب الرئيس وفياً للدستور وفياً 
للرئيس علي عبداهللا صالح.. مشغوالً 
بالوسائل التي من شأنها ايقاف مظاهر 
الفوضى وحقن الدماء وتأمين حياة الناس 
فيما ركز المعارضون كل جهودهم لدفع 
نائب الرئيس لتمثيل دور حصان طرواده 
دونما معرفة بخصائص هذا الرجل..! 

الرجل..
لم يشتك عبدربه منصور هادي من أن 
هناك من أرجعه من دار الرئاسة لكنهم 
أصروا على ضرورة أن يعمل من هناك 
وكان لسان الحال.. من حقه أن يمارس 
نشاطه من أي مكان يختاره دونما إمالء 
أو ضغط من الذين أرادوا أن يكون الرجل 

مجرد عنصر من مشروع إنقالبي..
قالوا بأن نائب الرئيس اليستطيع القيام 
بمهام منصبه فجاء الرد واضحاً.. أحمد 
علي قائد عسكري في الجيش اليمني 
يتلقى األوامر كأي قائد آخر وأكد األخير 
ذلك لكنهم واصلوا مسلسل اإلبتزاز.. 

دون فائدة..
وليس هذه الوصاية على أهم شخصية 
في اليمن مع غياب الرئيس في رحلة 
ــالج فــي السعودية جـــراء االعــتــداء  ع
اإلجرامي المشهور إالّ جــزءاً من ثقافة 

الوصاية على كل الناس..
تصوروا.. في جمعة رفض الوصاية في 
ساحة جامعة صنعاء والتي نقلتها قناة 
«الجزيرة» أراد الخطيب محمد مفتاح أن 
يبرئ ساحة الشباب من الذين يقطعون 
الكهرباء ويمنعون المشتقات النفطية 
فسارع الرقيب إلى قطع الكالم حتى 
إطمأن إلى أن الخطيب انتقل إلى موضوع 

آخر.
هل شاهدتم وصاية مستفزة أكبر من 

هذه الوصاية..؟

عبداهللا الصعفاني

 يحيى علي نوري

خطاب صلف وعبثي تحاول وسائل   
إعالم المشترك ومن يقف وراءها 
تسويقه بهدف اإلساءة إلى المملكة 
العربية السعودية الشقيقة إزاء كل ما 

يعتمل اليوم على الساحة اليمنية.
لكن سرعان ما اصطدم وتالشى هذا 
الصلف المتجرد عن مناقب ومآثر شعبنا 
وسجاياه على مدماك الوعي الشعبي العارم 
المدرك لفظاعة ما يعانيه اليوم جراء األزمة، 
والمستوعب تماماً لعظمة مواقف األشقاء 
في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن 
عبدالعزيز وما يبديه من حرص كبير على 
تقريب وجهات النظر لتجاوز األزمة الراهنة 
في إطار من الحوار المسؤول المستشعر 
لعظمة المسؤولية التاريخية التي تحتم 
على جميع أبناء اليمن وبمختلف قواهم 
االلتفاف واالصطفاف لمواجهة التحديات 
بعيداً عن أساليب المزايدة والمكايدة 

السياسية..
وإذا كان هذا الخطاب العقيم الذي حاول 
المغالون به دغدغة عواطف الرأي العام 
اليمني وجره بعيداً عن الحقائق الناصعة 
من خالل ما ذهبوا إليه من أوصاف ونعوت 
للموقف السعودي واالمريكي ووصفه 
بالوصاية على اليمن، فإن هذه الحملة 
قد قوبلت باستهجان الرأي العام اليمني.. 
ووصفها بمجرد هذيانات وأنها نتاج لعقليات 
تآمرية اعتادت على تصوير كل معطيات 
الوطن بحالة من السوداوية المفرطة التي 
كان لها نصيب األسد فيما وصلت إليه البالد 
والعباد اليوم من أزمة أثرت على كل شيء 

في الحياة اليمنية.
إن هــؤالء الذين اعــتــادوا على اإلســاءة 
لكل شيء بداية من التطاول على القيادة 
السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي 
عبداهللا صالح وكــذا االستخفاف بكل ما 
يعرضه من مبادرات ومقترحات.. ليس 
بالغريب على شعبنا أن يجدهم اليوم 
يتطاولون على األشــقــاء فــي المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج والنظر إلى 
مواقفهم بسوداويتهم المعهودة، يدفعهم 
إلى هذا السلوك والسير في هذا الطريق 
الوعر عامل االفالس السياسي الذي يعانون 
منه، حيث مازالوا يعتقدون أن مسلكهم هذا 
هو األفضل لتمكينهم من تحقيق احالمهم 
المريضة، بيد أن الشعب اليمني يثمن 
المواقف العظيمة لألشقاء في المملكة 
وإلى جانبهم المجتمع الدولي وما تحمله 
هذه المواقف المبدئية من دالالت الحرص 
على عدم انزالق اليمن إلى أتون الصراع 

والتطاحن..
خالصة: إن العقلية التآمرية لن تكون إالّ 
كارثة على اصحابها وان العقل والمنطق 
سيسود مهما كانت التحديات.. وسيجد 
أولئك أنفسهم بعد أن خرجوا عن الصف 
العربي والدولي أمام خسران مبين، سببه 
األول واألخير النظرة الفوقية المعززة 
السياسية  لممارسة  ا وضعف  بهشاشة 

المسؤولة.

من تآمر ومن قتل

؟ ؟

ظهور الرئيس

ــس حــلــفــوا بــالــطــالق..    ــاألم ب
وأقسموا األيمان المغلَّظة.. 
وكذبوا وزعموا.. وتقولوا..ولم 
يتقوا اهللا في أنفسهم.. واختلقوا أكاذيب 
 ما أنزل اهللا بها من سلطان.. في تشف
يكشف قذارة ونتانة عقولهم وقلوبهم 

وصدورهم المليئة باألوحال..
وعندما أطل فارس العرب وزعيم اليمن 

العظيم فخامة الرئيس علي عبداهللا صالح 
ارتعدوا.. أصابهم الهلع.. جن جنونهم.. 
لكن يبقى األقبح من كل ذلك أن قيادات 
فــي المشترك يعترضون الــيــوم على 
ظهور صورة الرئيس بعد أن أجرى ثماني 
عمليات جراحية ناجحة، ولم يعترضوا على 
ما فعلوه بالرئيس ويفعلونه بالشعب!! 

إنها قمة الوقاحة..!

زامل 

أعلن عبدالجليل جازم عضو   
مجلس النواب تراجعه عن 
تمر  لمؤ ا مــن  لته  ستقا ا
بعد  أعلنها  التي  لــعــام  ا الشعبي 
أحـــداث جمعة 
س  ر مــــا  ١ ٨

الماضي.
وقــال جازم: 
ة  ســـا مـــأ ن  إ
جمعة الكرامة 
فعتني  د قــد 
ـــم  ـــدي ـــق ـــت ل
ــي  ــت ــال ــق ــت اس
لمؤتمر،  ا من 
ولكن مرارة جمعة رجب وجريمة جامع 
النهدين التي استهدفت رأس الدولة 

وكافة رموزها..
 وأضـــاف: تلك الجريمة وهولها 
جعلتني أعلن عودتي إلى صفوف 

المؤتمر الشعبي العام..

النائب عبدالجليل جازم 
يعلن تمسكه بالمؤتمر

السوادي رئيساً لفرع مؤتمر البيضاء
أصدر األخ المناضل عبدربه منصور هادي- النائب األول لرئيس   

المؤتمر الشعبي األمين العام- قــراراً تنظيمياً رقم (٦٤) لعام 
٢٠١١م، قضى في مادته األولى تعيين األخ/ ناصر الخضر حسن 

السوادي رئيساً لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء..
وقضت المادة الثانية منه العمل به من تاريخ صدوره..

ويأتي تعيين السوادي رئيساً للفرع خلفاً لألخ الدكتور محمد عبدالولي 
السماوي.. خير خلف لخير سلف.

ابتهاج أصيل

لم تجد الحاجة  «أم محمد» من   
المقاطرة محافظة تعز إالّ وسيلة 
واحدة للتعبير عن فرحها وابتهاجها 
إلطاللة فخامة رئيس الجمهورية على شاشة 
التلفزيون  تمثلت في إقدامها بذبح الثور 
الوحيد الذي تمتلكه، وتوزيع لحومه على 
أبناء قريتها حمداً وشكراً هللا تعالى على 
سالمة الرئيس وابتهاجاً أصيالً يعبر 
عن عظمة االلتفاف الشعبي العارم 
حــول القائد والمفعم بكل دالالت 
ومعاني الفرح واالبتهاج.. والتي عبرت 
عنها الجماهير بصور مختلفة تعكس 
عظمة وأصالة وعراقة شعب اتسمت 
مناقبه ومآثره على الدوام بالوفاء والحب 
والعرفان لكل من أخلص له وضحى من 

أجله وانتصر ألهدافه ومبادئه.

الشيخ/ محمد مانع الحدي

ــد ـــــاً وج ــا أب ــن ــزب ـــو ح ــر ه ــم ــؤت ــم ال
والخيل في قلبي سكن صــورة وصوت

ـــــي والــجــســد ــر دمـــي وروح ــم ــؤت ــم ال
ــا مــع الــرئــيــس علي لما نموت  واحــن

عيادة نفسيةأرحبي زنداني من بعدان؟

خالل األشهر الماضية وإعالم   
حزب اإلصــالح متوقفة أخباره 
عند مغادرة عبدالمجيد الزنداني 

إلى مسقط رأسه بمنطقة زندان بأرحب..
«اإلخوان» حائرون أمام قيادتهم يرددون 

عبارة: «بالفعل، لقد احرجتمونا»..
على الدوام تتساقط أخبار اإلصالح على 
رؤوسهم وحتى حــول مساقط الــرؤوس 

بدرجة كاذب..
والتساؤل: إذا كان عبدالمجيد الزنداني 

من أرحــب بصنعاء، فلماذا 
ـــــوه مــنــصــور  يــتــرشــح اخ

لالنتخابات في الدائرة (٩٤) بمديرية 
ــإب.. ولماذا يختار أبناء بعدان  بعدان ب

مرشحهم من زندان؟!
ــالح  على إعـــالم اإلص
أن يحدد هل الزنداني 
ــب أم  بعداني مــن أرح

أنــه أرحبي زنداني من 
بعدان؟!!

اكتظت العيادات النفسية بعدد من قيادات   
المشترك الذين اضطرت حالتهم الصحية 
نقلهم إلى تلك العيادات عقب ظهور فخامة 

رئيس الجمهورية على شاشة التلفزيون بصحة جيدة.
وعلى الرغم من أن الذهول اليزال سيد الموقف 
بالنسبة لقيادات المشترك وعدد من أعضائه، فإن 
األطباء يقولون إن بعض تلك القيادات تتطور حالتها 
الصحية بصورة مخزية ونادرة، حيث يؤثر هذا النوع من 
الصدمات على عملية التفكير عند الشخص لتدفعه لدفن 
رأسه في التراب وكذا عقد صداقات حميمة مع الجدران 

البالية ومحاولة تقمص اشكالها.

سلمت 
أيها 

الزعيم..!
تثبت األيام أن هناك رابطة روحية قوية تربط 

بين نفوس الشعب ونفس القائد.. 
وتجسد ذلك في ظهور الزعيم بذلك الشموخ 

ونعومة البال وابتهاجات الجماهير
 في مختلف الشعاب النائية واألطراف المختلفة 

بتلك السعادة.
إننا نتلهف لعودتك أيها األب الحاني والقائد 

الفذ لنستدفئ برائحة وجودك بيننا..
وكذلك الوطن هيأ مواسمه الواعدة متأهباً لمبادرتك..

نفوسنا أتسعت للتهنئة بشفائك.. وبصحتك 
نشكر اهللا.. ونهنئ قلبك الجسور.. 

وبعودتك ستكتمل كل األشياء..

« أسرة تحرير «

القيـت ما راب المنايا
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شعر/ عبدالرحمن مراد

مسرحية الجزيرة..!!القاعدة.. والفزاعة

قيادات في المشترك مارست   
التضليل كثيراً وحاولت قلب 
الحقائق مراراً وكذبوا.. ثم كذبوا 
وزعموا أن الرئيس علي عبداهللا صالح 
يستخدم القاعدة كفزاعة إلخافة أمريكا 

والغرب وغيرهم..
اليوم وبعد أن مضى على غياب الرئيس 
حوالى  اربعين يوماً ماذا سيقوله أولئك 
المتطرفون بعد أن حــاولــت عناصر 

القاعدة أن تنشئ إمــارة طالبانية في 
أبين.. وسعوا لمحاصرة عدن واحتالل 

لحج.. فهل تلك ايضاً فزاعات..؟
إن سقوط عدد من عناصر االصالح 
وأحزاب في المشترك صرعى وجرحى في 
مواجهات أبين قد فضح بشاعة المؤامرة. 
وكشف من الداعم بالسالح.. ومن الممول 
بالمال ومن المحرض.. وسقط االرهاب 

ورؤوسه في أبين.


