
اإلصالح يسخر من العلماء
> سخط الناس الستعمال الرموز والقيم الدينية واألخالقية 
ألغ��راض سياسية وحزبية ضيقة فقد سخر حزب اإلصالح 
مجموعة من المشائخ والمفتين ومنظمات المجتمع المدني 
وبعض المنظمات الدولية ذات االتجاه االخواني مثل منظمة 
اتحاد العلماء وغيرهم من السلفيين والتكفيريين للدفاع عنهم 
فقد أوردت صحيفة »الصحوة« الخبر اآلتي “ قال إن الخليجيين 
قادة وعلماء وسياسيين يتحملون المسؤولية أمام اهلل إزاء 

الوضع في اليمن..
لمسلمين  ا ء  علما ت��ح��اد  ا
يدعو دول الخليج للضغط 
على صالح للتنحي “ .. 
للدين والعلماء حرمة 
يجب ان تحترم وال 
ت��س��خ��ر ف��ي كل 
خ���الف سياسي 
وح��زب��ي ضيق يا 

هؤالء؟! 

المفسدون 
ثوار

> ك��ت��ب ع��ب��د اهلل 
ناجي علي”مأزق الثورة” 

ًا  بان الثورة اليمنية تعيش أزمة معتقد
ألسباب ع��دة منها أوال: ح��وار أح��زاب ع���م���ي���ق���ة 
المنطوية تحت إطار اللقاء المشترك ال��م��ع��ارض��ه 
الثورة الشعبية- حسب زعمه- كما ثانيا : اختزال 

على الكرسي واستالم السلطة بين لو أنها صراع 
أوالد الشيخ األحمر وحاشيته ثالثًا: ال��س��ل��ط��ة و 
اإلسالمية بشكل قوي في ساحات ظهور الحركة 

قد  و لتغيير  لعبت بعض من هذه القوى دورًا سلبيًا ا
في توجيه الثورة إلى أهداف تتنافى مع مطالب  بناء الدولة 
المدنية الحديثة.. وسابعًا: انضمام الكثير من قوى الفساد 

واإلفساد إلى صفوف الثورة وهذا ما فلح به صديقنا..

binamar25@hotmail.com 

فانا من األوباش حسب وصف الدكتور :
وإذا أتتك مذمتي من ناقص *** فهي 

الشهادة لي بأني كامل..

ثورات للتخريب
> وعلى صعيد مختلف كتب األستاذ طه 
العامري “ربيع التآمر على األمة وشعوبها 
باسم )الثورة(..؟!! “ بان ما تشهده 
األوط��ان العربية من عاصفة 
الفوضى والعنف تحت مسمى 
)ث���ورات الربيع العربي( وان 
أه��داف ه��ذه ال��ث��ورات تتمحور 
في األمور السلبية مثل )إسقاط 
األنظمة ( )رح��ي��ل الحكام( ) 
محاكمة رم��وز األنظمة( )حل 
األحزاب الحاكمة( )حل كافة مؤسسات وأجهزة الدولة المدنية 
والعسكرية( )إلغاء الجزء األكبر من إرادة الشعوب( من خالل 
تمسك صناع الفوضى بكونهم هم )الشعب( وه��م من 

و ال��وط��ن يقررون مصير هذا  دون أ ذاك 
اآلخ������ر االعتراف بحق 
ال����رأي ف����ي الوطني ليس 

ب���ل وح����س����ب 
ن����ك����ران 

وت���ج���اه���ل 
حق هذا اآلخر 

ال���وط���ن���ي 
حتى ب��ال��وج��ود كشريك 

م��ج��ت��م��ع��ي ي��ش��ك��ل ج���زءا 
م���ن ال��ت��رك��ي��ب��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
ل��ه��ذا الشعب أو ذاك ..ويختم 

 ( الفوضى أجندة مطالبهم بحكاية  ال�����دول�����ة صناع 
مت المدنية( ..؟!! ، ف��ه��ذه ال��ث��ورات العربية  قا
ك��ب��ي��رة من بتمزيق النسيج االجتماعي والتنكر لنسبة 

أبناء الشعب ووصفهم ب�)البالطجة( والبلطجي في ثقافة هؤالء 
)الثوار( هو كل من يقول لهم ال أو يختلف معهم ..!!

شباب بالمشمش
> تصدر هذا األسبوع العيب األسود الذي قامت فيه المعارضة 
ممثلة بحزب اإلصالح بتسليم محافظة الجوف للحوثيين فقد 

> كتب مصطفى علي عيسى مقالة بعنوان »الموتورون ال 
يقودون ثوره والقبيلة ال تبنى وطن« وهذه المقالة الثورية 
اتصفت بالطائفية والمناطقية الضيقة والنتنة ، فقد شن هجوما 
عنيفا على أبناء الجنوب واصفا إياهم بأنهم يستهدفون أبناء 
المناطق المجاورة لهم وال يقدرون على أبناء المناطق الشمالية 
، وأشار انه ال قيم ال أبناء الجنوب بدون أبناء المناطق المجاورة 

لهم ألنهم يملكون التمثيل والعالقات الدولية وال يسيطرون 
على باب المندب . المقالة سيئة السمعة وتذكي 
الخالفات والصراعات الطائفية والقبلية والعنصرية 
بين أبناء الوطن الواحد ، فهل هؤالء الثوار سيحكمون 
اليمن أم سيحاكمون أبناءها ويتعاملون معهم بمبدأ 

السادة والعبيد.

صحوة الغفلة
> كثيرا ما يتوهم إعالم المشترك وينظر لألمور 

بمنظار حزبي ونفعي ضيق ومن آخر هذه األخبار ما 
ورد في الصحوة نت »توقعوا إفالس لمؤسسات تجارية كبيرة 
إذا لم يتم انفراج سياسي قريب اقتصاديون يحذرون من 

اندالع ثورة جياع حال تأخر 
نقل السلطة في اليمن« . 
لماذا ال يقوم الشعب على 
عناصر التخريب والفوضى 
واالنقالبيين الذي تجاوزوا 
ك��ل ال��ق��ي��م اإلس��الم��ي��ة 
ينية  لد ا و عية  جتما ال ا و
واألخالقية في تعاملهم 

مع الشعب وقضاياه ؟! 

دكتور يسيئ 
للشعب

> تتواصل لغة الشتم 
والقذف لدى إعالم ما يسمى بالثوار الجدد فقد كتب د.عبد 
الملك أحمد الضرعي” ثوار وأحرار وأوباش!!! “ مصنفا الشعب 
اليمني العظيم بأوباش وهم الذين لم يناصروا الثورة وأنهم 
يقولوا ماال يفعلون ، أما الصنف الثاني وهم األحرار والثوار 
فهم وأشار بان جل هؤالء مؤيدون لثورة الشباب ويأتي في 
مقدمتهم نماذج من العسكريين األحرار واإلعالميين األحرار، 
ونماذج أخرى عدة من الداعمين لثورة الشباب.. إذا لم أوافق 
على ترهات الثورة ومشاريعها التخريبية والعنفية واالنقالبية 

المتابع لوسائل إعالم أحزاب اللقاء المشترك يشاهد التخبط وادعاء الكذب واالنتصارات الزائفة وقلب 
الحقائق واالس��تدالالت غير المنطقية وإس��قاط الوقائع على أحداث بعيدة عنها ، ورغم ذلك فان بعض 
الكتاب اعترفوا بان الثورة س��رقت بعد ان التحقت بها التيارات السياسية والقبلية والدينية والتي كانت 
تخطط من قبل لإلطاحة بالحكم من خالل االنقالبات العس��كرية واالس��تعانة باألجنبي والدفع باتجاه 
تدويل القضية اليمنية ، فقد كتب د.عبد اهلل ناشر “أرحب وخيار الحسم العسكري” معترفا بان ما يجري في 
أرحب كان مخططًا له ومعدًا من وقت طويل الن القوى العسكرية والقوى المرتبطة بالقبيلة التي التحقت 
بالثورة والتي تؤمن باس��تخدام القوة عادة  كانت تخطط من الوهلة األولى ألن يكون الخيار العسكري 
أحد الخيارات القوية للحسم، ولعل خروج الشيخ عبد المجيد الزنداني إلى أرحب في األيام األولى للثورة 
كان استعدادًا لهذا الخيار ، إال ان الكاتب في ختام مقالته رحب بهذا العبث والخروج العسكري ألنه يشل 
فاعلية ألوية الحرس الجمهوري المرابطة على أبواب العاصمة صنعاء ويُسهم بشكل كبير في إضعاف 
النظام وتحييد جزء كبير من قوته الضاربة واصفا العنف والقتل بأنه جهد مكمل للفعل الثوري للشباب 

في الساحات ويسهم في تفكيك النظام ويُسهل إسقاطه . 

شعارات ودعاوى وتخاصم

 فائز سالم بن عمرو

المشهد اإلعالمي للمشترك

االثنين : 22 / 8 / 2011م 
 الموافق :22 / رمضان / 1432ه� 

العدد: )1569( عدد مكرس بمناسبة 17
الذكرى الـ29 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

> إن العمل باألسس الدستورية وااللتزام بأساليب الحوار - الواعي - هو 
السبيل الوحيد لترسيخ الوحدة الوطنية وتجاوز كل التناقضات..

»امليثاق الوطني«

أورد موقع التغيير نت “ عن قيادة المحافظة في 17 أغسطس 
.. اتفاق وقف إطالق النار بين الحوثيين و أنصار اإلصالح يعين 
محافظا للجوف “ . أين الثوار أين الوطنيون أين المشائخ األجالء 
أين المنظمات اإلنسانية والحقوقية مثل منظمة هود تستنكر 
هذا الفعل اإلجرامي والتفريط في سيادة اليمن وتسليم 
محافظة كاملة لمتمردين من قبل اإلصالحيين الذين ينادون 

بسيادة الدولة والدولة القوية ودولة القانون ؟!

> المستغرب في إع��الم المشترك سعي عبدالمجيد 
الزنداني ومكتبه اإلعالمي لتبرئة ساحاته من جرائم 
التحريض والعنف والخروج على الدولة والعجيب بان 

الزنداني يريد مقاضاة من يشوه سمعته 
، فقد أوردت صحيفة الصحوة : “مكتب 
الزنداني ينفي كذب اإلعالم الرسمي 
لمهاجمة  ع��رب  تلين  مقا بتجميع 
معسكرات أرح��ب “ . غريب أمر 
الزنداني يريد مقاضاة من يشوه 
سمعته الملوثة.. هل يعترف هؤالء 

بالقضاء والقانون وهم الذين 
يقتلون الجيش ويخرجون 
على الدولة بقوة السالح 

والنار ؟! 

الزنداني يهدد اإلعالم الرسمي 
بالقضاء ويجيز لنفسه قتل 

أبطال الحرس الجمهوري

اتحاد علماء المسلمين ينضم 
لإلصالح ويؤيد القاعدة في زنجبار

اإلصالح 
الثائر يسلم 
محافظة الجوف 
للمتمردين

 في البدء نقول لألستاذ العزيز عبده 
الجندي نائب وزي��ر اإلع���الم.. حمدًا هلل 
على سالمتكم ج��راء محاولة االغتيال 
الحقيرة التي حاولت النيل منكم كإنسان 
وكسياسي وطني وإعالمي مرموق فالخير كل 
الخير والسالمة والصحة والتوفيق لكم وألسرتكم 

الكريمة.
نقول ذلك ونشعر بحالة حنق عارمة ونحن نرى أن 
هناك جماعة تلقي بقنبلة إلزهاق روح آدمي داخل 
ساحة بيته في هذا الشهر الفضيل دونما خوف 
من اهلل عز وجل أو وازع من ضمير أو صلة بأدب أو 
ثقافة أو تربية دينية أو اسرية.. إن من يستهدفون 
بالقتل حياة الناس واقالق امنهم وازعاج سكينتهم 
واستقرارهم، هم قتلة بكل ما في الكلمة من معنى، 
قتلة مجردون من ابسط األعراف بل من كل األعراف 

ألنهم جماعة باعت روحها وانتماءها للشيطان والشيء غير ذلك..
والحقيقة هنا أن األخ العزيز عبده الجندي نائب وزير اإلعالم ومنذ 
توليه مهام منصبه مثَّل واليزال عالمة فارقة في اإلعالم الرسمي قلما 
وجدنا مثلها منذ عقود.. »فالجندي« قد حباه اهلل بقبول في خلقه وطيبة 
في أخالقه واكرمه بلسان مواطن بسيط رأسماله صدقه وعفويته 
إلى حد الشفافية وزاده تميزًا لهجته التعزية الجميلة التي تصل قلب 
المتلقي قبل أذنيه مع ان االستاذ مثقف، وقارئ جيد ويمتلك نواصي 
المفردة لو اراد أن يكيل كالمه بالمصطلحات ولكنه اختار أن يخاطب 
بمفرداته اليومية بما تحمله من وضوح وصراحة وصدق، ونستطيع 
القول جازمين إن عبده الجندي هو أول مسؤول حكومي يمني يتابعه 
الناس كلما اجرى لقاًء صحفيًا أو ترأس مؤتمرًا صحفيًا أو رد على اسئلة 
القنوات الفضائية وحتى الذين يختلفون معه بسبب مواقفه السياسية 
نجدهم يقولون ذلك بكل الصدق »مع أننا نختلف مع عبده الجندي إاّل 

أننا نتابعه ألن اسلوبه في الحوار بسيط وجميل واليخلو 
من الحنكة السياسية والحزبية«.

وهنا البد لنا ان نسجل كلمة حق على عاتقنا ومفادها 
انه وط��وال فترة األزم��ة التي  
عاشتها وتعيشها بالدنا الطيبة 
استطاع األستاذ عبده الجندي 

ن��ائ��ب وزي��ر 
اإلع������الم 
ن  يكو ن  أ

الرقم واحد 
جميع  ب��ي��ن 

ال����س����اس����ة 
والحزبيين ورج���االت الحكومة، 

ف��ش��ج��اع��ت��ه وص���دق���ه وأم��ان��ت��ه في 
لسانه ن��ق��ل ال��ص��ورة وح��رص��ه ع��ل��ى ص��ون 

واستمرارية ترفعه عن الصغائر إلى جانب فطنته وسرعة بديهيته 
وثراء ثقافته حزبيًا وسياسيًا وارتباطه الرائع بموروث الثقافة اليمنية 
واالمثال والقصص الشعبية منها وبساطته كلها أمور جعلته محاورًا 
محنكًا ووطنيًا شريفًا ورجل اللحظات الصعبة ،قدّم من حيث أراد أو لم 
يرد لإلعالم الرسمي »الحكومي« اضافة رائعة وتميزًا فارقًا استطاع 
ان يجذب من خالله عامة الشعب، والمعارضة بكل ألوان طيفها في أول 
صفوف المتابعين ومثلما عجزت وتعجز المعارضة عن االتيان بشخصية 
قيادية بمكانة فخامة األخ علي عبداهلل صالح وخبرته وحنكته وشجاعته 
ووطنيته فإن المعارضة- كل المعارضة في الداخل والخارج- هي اعجز 
من  أن تأتي بشخصية إعالمية تضاهي نصف الملكات التي يتمتع بها 

االستاذ عبده الجندي- مع حفظ المقامات.
ختامًا.. حمدًا هلل على سالمتكم والخزي والعار واللعنة ستالحق القتلة 

إلى يوم الدين بعون اهلل.

تعرض الزميل الصحفي عبدالغني اليوسفي الذي يعمل في إذاعة محافظة إب إلطالق نار من قبل مجهولين 
كانوا يستقلون دراجة نارية وذلك قبل مغرب يوم الخميس بشارع الملكة أروى جوار 

شقق العابدي.
وقال اليوسفي في بالغ صحفي بأن المجهولين أطلقوا النار عليه محاولين اغتياله 

والذوا بالفرار.
مطالبًا النائب العام ووزير الداخلية ومحافظ إب بحمايته وحماية أصحاب 
األقالم الحرة والنزيهة مطالبًا أيضًا في بالغه نقابة الصحفيين اليمنيين ومختلف 

الوسائل اإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانبه.

استغرب حزب رابطة أبناء اليمن )رأي( ورود 
أسماء ثالثة من قياداته في قوام ما سمي 
بالمجلس الوطني الذي أعلنته أحزاب اللقاء 

المشترك المعارض في اليمن.
وكانت القائمة ضمت كاًل من »عبد الرحمن علي بن 
محمد الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن )رأي(, 
ومحسن محمد ابوبكر بن فريد األمين العام للحزب, 
ويحيى محمد الجفري عضو اللجنة التنفيذية رئيس 

الدائرة السياسية والعالقات الخارجية بالحزب.
واستغرب )رأي( في بالغ صحفي ترشيحهم لعضوية 
ذلك المجلس, مشيرًا إلى أنهم »ليسوا من مؤسسي 
وأعضاء الجمعية العمومية التي قيل إن المجلس 
سينبثق عنها، كما أنهم لم يشاركوا في هذه 
الترتيبات وال يقرون مهام المجلس ،معتبرا أنه »أمر 
ال يتواكب مع ما نصبو إليه ويصبو إليه شعبنا من 

ديمقراطية وتعددية«. 

مجهولون يطلقون النارعبده الجندي.. حياتكم عامرة
 على الصحفي اليوسفي بإب 

حزب رأي يستغرب ضم قياداته لمجلس المشترك 
ويقول انه ال يتواكب مع الديمقراطية 

محمد علي سعد


