
.. طبع 
المشترك!!

من شب على شيء شاب وهرم   
عليه.. قول ينطبق بكل تأكيد 
على أحزاب المشترك بسبب هوسها في 
»االختالف« أيًا كان سواًء مع شركائها أو 

فيما بينها  أو مع فرقائها..
وال أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام 
ترك شيئًا أو منفذًا للمشترك يمارس 
هواية »االختالف« معه، فالتنازالت التي 
قدمها المؤتمر قطعت السبل وأغلقت 
الطرق وس��دت المنافذ التي طالما 
تذرع بها المشترك وبرر بها اختالفاته 
وخالفاته، وبالتالي لم يعد هناك من 
مجال بعد االنتخابات الرئاسية المبكرة 
أن يعاود المشترك رياضته »المزعجة« 
في الملعب السياسي، فقد انتهى دوري 

»االختالف«.
يقول أحد المتندرين: إن المشترك 
سيطالب بعد االنتخابات مباشرة 
بأن يقدم المناضل عبدربه منصور 
هادي- الرئيس المنتخب نائب رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- استقالته من 
المؤتمر ويكون رئيسًا لكل األحزاب 
ليبدأ مسلساًل جديدًا من الخالف كونه 
طبعًا وماركة مسجلة له و»الذي قد 

هو طبعه لو يقطعوا ضرعه«.

مخلفات!!
»س��ي��ج��د 
ال��رئ��ي��س 
ه��������ادي 
أم�����ام�����ه 
م��خ��ل��ف��ات 

كبيرة«..
نصر طه مصطفى

بالتأكيد أنت أخطرها!!- 

طبعًا!!
»هل يمكن للنموذج اليمني أن يكون 

مناسبًا للشعب السوري؟«
علي الجرادي

- إذا كان لديهم رئيس حكيم كعلي عبداهلل صالح وبديل 
مقتدر كعبدربه منصور هادي!!

ماللي اإلصالح!!
»لم تعد مشاركة النساء في الحياة العامة 
شعارات أو ترفًا بل ضرورة من ضرورات الحياة.. 

وواجب من واجباتها«
لمياء يحيى االرياني
- بس »م��الل��ي« اإلص��الح بحاجة إل��ى وضع 
قطع »اسفنج« في رؤوسهم لشفط مواقفهم 

واستيعاب ما تقولين..
سيرة ذاتية!!

»ثمة اصطفاف شمالي مقيت يزداد ضراوة 
بوجه القضية الجنوبية«..

صالح السقلدي
- كأنك ي��ا ص��الح ل��م تقرأ سيرة الرئيس 

المنتخب!!

خبر وتعليق

الحرس الجمهوري وجامعة اإليمان!!

فبحق اإلنسانية واألخوة واالنتماء لهذا 
الوطن الغالي أيهما أخطر 
على أمتنا ومستقبل أبنائنا 
وعالقاتنا المحلية والدولية 
الجيش أم اإلرهاب..؟! وأيهما 

العدو الحقيقي ال��ذي يهدد 
منتسبو  تنا  وحيا رنا  استقرا
ال��ق��وات المسلحة واألم���ن أم 

عناصر تنظيم القاعدة..؟!
 أيهما أحق بالهيكلة: الجيش 

أم ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي تفرخ 
اإلرهابيين..؟!

 أيهما أح���وج ب��إع��ادة النظر: 
الحرس الجمهوري أم جامعة اإليمان..؟! إيهما 
أنفق الشعب عليه من قوته: قوات الحرس 

الجمهوري  أم مليشيات جامعة اإليمان..؟!
أيهما يقلق أمن ووح��دة الوطن: الحرس 
الجمهوري الذي يرابط لحراستنا أم جامعة 
اإلي��م��ان التي تصدر ال��م��وت إل��ى مآمننا 

ومهاجعنا..؟!
أيهما أحق بإعادة النظر في قيادته: الضابط 
المحترف العميد الركن أحمد علي أم األب 

الروحي للجماعات الجهادية 
الشيخ عبدالمجيد الزنداني.. أيهما محاط 
باالتهامات العالمية بالضلوع في دعم 

ومساندة اإلرهابيين: قوات الحرس الجمهوري 
أم جامعة اإليمان..؟!

أي الموقفين تجاه »القاعدة« أصلح لبالدنا: 
موقف الحرس الجمهوري أم موقف جامعة 

اإليمان..؟!
أيهما يهرب األسلحة للتنظيم اإلرهابي: 

الحرس الجمهوري أم جامعة اإليمان..؟!
أيهما أكثر والًء للوطن: الحرس الجمهوري أم 

جامعة اإليمان.. أيهما يخضع لسيطرة الدولة 
جامعة اإليمان أم قوات الحرس الجمهوري..؟!

وأيهما متاح فيه مبدأ الرقابة الوطنية على 
أنشطته: قوات الحرس أم جامعة اإليمان..؟!

لحرس  ا مشبوهة:  تمويالته  ي��ه��م��ا  أ و
الجمهوري أم جامعة اإليمان.. وأيهما يهدد 
بتفجير ص��راع داخلي مناطقي مذهبي- 

الحرس الجمهوري أم جامعة اإليمان..؟!
فباهلل عليكم من أحق بإعادة النظر فيه 

بالمعنى المتداول سياسيًا- الحرس الجمهوري 
أم جامعة اإليمان؟!

وسندع األي��ام لتكشف حقيقة المؤسستين 
ومغزى المقارنة بينهما مع علم الجميع بالفارق 

الشاسع بينهما وطنيًا وأخالقيًا ومهنيًا..
والمستقبل القريب- وقد ب��دأت مالمحه 
في األفق- كفيل ليقول لنا من هو الحرس 
الجمهوري ومن هي جامعة اإليمان لنتدارك 

مواقفنا وعواطفنا تجاه كل منهما!!

هذه الفقرة بحاجة إلى تحكيم العقل والوالء الوطني  
قبل الحكم عليها واستيعاب المقارنة من المنظور 
البعيد.. والتخلص من العواطف الشخصية أو التنشئة 

الحزبية أو المذهبية عند قراءتها..

7

رواها الشيخان!!
ما من شك أن الشيخين »الديني والقبلي« في اليمن أيقظا الفتنة قبل   

عام ودفعت البالد الغالي والنفيس ثمنًا لذلك..
كما أن الشيخين »الديني والقبلي« كانا وراء كل ما حصل من فوضى وسفك 

دماء وازهاق أرواح..
وهما أيضًا من كان وراء الخطاب التحريضي والتكفيري الذي فاقم األزمة وكاد 

أن يعصف بالسلم االجتماعي..
الشيخان هما وراء قضية الجنوب ابتداًء من فتوى 94م ضد اخواننا في 

المحافظات الجنوبية وانتهاء بنهب األراضي ومنازل المسئولين..
والشيخان »الديني والقبلي« صاحبا الدور  الكبير في الرواية المأساوية التي 

تمت أحداثها في صعدة..
وها هما الشيخان »الديني والقبلي« أكبر عائقين في وجه مستقبل الدولة 
المدنية الحديثة.. مثلما كانا السارقين الرئيسيين لثورة الشباب وتطلعاتهم 

وآمالهم..
وقد اتضح للعالم مؤخرًا أن أحداث اليمن رواها الشيخان!!

االثنين : 27 / 2 / 2012م 
 الموافق :5 / ربيع ثاني / 1433هـ 

العدد: )1597(

روا لي عن رئيس!! َدوِّ
خ���ل���ص���ت   

ال��ب��الد إلى 
ما كان مخططًا له 

من قبل حكيم 
اليمن وزعيمها 
ال��ت��اري��خ��ي 
األخ الرئيس 
علي عبداهلل 
صالح رئيس 

ال���م���ؤت���م���ر 
الشعبي العام، وفي 

مقدمة ذل��ك مبادرته 
الداعية إلى انتخابات 
لتي  وا مبكرة  رئاسية 
قوبلت بالرفض القاطع 
من قبل أحزاب المشترك 
تحت حجج وأعذار واهية 

وغير منطقية..
قد يقول قائل: كيف 
رف��ض��وا االن��ت��خ��اب��ات 

الرئاسية المبكرة 
ال��ت��ي دع���ا إليها 
علي عبداهلل صالح 

بداية عام 2011م وقبلوها 
في المبادرة الخليجية؟!

وال���ج���واب ب��ب��س��اط��ة ألن 
إليها  التي دع��ا  االنتخابات 
الرئيس علي عبداهلل صالح 
كانت تنافسية، والتي اقترحتها 
آلية  المبادرة الخليجية توافقية 
المشترك  أن  ل��ت��أك��ي��د  وب��ا
س��ي��رف��ض األول�����ى ويقبل 
يعرف حجمه  ألن��ه  لثانية  با

وقاعدته وشعبيته..
ففي االنتخابات الرئاسية 
األولى التي جرت عام 1999م 
تخبطت أحزاب المشترك التي 
كانت حينها متفرقة وسبقها 

»اإلص���الح« إل��ى إع��الن علي 
عبداهلل صالح مرشحًا له.

وف����ي االن��ت��خ��اب��ات 
عام  نية  لثا ا لرئاسية  ا
2006م ارتبكت أحزاب 
المشترك وبعد شد 
وج���ذب اهتدت 
إلى »االستعارة« 
ول���م ي��ك��ن أمامها 
س���وى فيصل 
بن شمالن 
م��ن خ��ارج 
أط����ره����ا 

التنظيمية.
والسبب نفسه 
كان عائقًا أمام 
ت��ل��ك األح����زاب 
بات  االنتخا ف��ي 
الرئاسية الثالثة 
»المبكرة« التي 
ج���������رت 
ف����ي 21 
ف���ب���راي���ر 
2012م ف��ل��م ي��ك��ن أم��ام 
المشترك إاّل القبول بالمبادرة 
الخليجية التي خارجتهم من 
المأزق بمرشح توافقي حتى 
وإن كان أمين عام المؤتمر 

ونائبًا لرئيسه..
وبالتالي فإن هذه الحالة التي 
يعيشها المشترك لن تخرجه إلى 
طريق واض��ح وق��د يتحول إلى 
عاهة سياسية مشوهة للتعددية 
وللديمقراطية في  السياسية 
بالدنا خصوصًا ونحن نتجه نحو 
انتخابات رئاسية تنافسية بعد 
عامين ولسان حالهم الي��زال 

يقول: دوروا لي عن رئيس!!

المشترك يفقد أنصاره في الساحات

مأرب برس

أثارت أخطاء فادحة في ترجمة الحوار   
الذي أجراه الصحفي البريطاني المقيم 

في اليمن، توم فين مع السفير 
لد  جيرا بصنعاء  األمريكي 
واسعًا  ًء  استيا فايرستاين 
ضد موقع »م��أرب برس« 
الذي نشر خبرًا حول أهم 
ما ورد في ال��ح��وار، وفقًا 
لما قام بترجمته الدكتور 

عبدالقادر الجنيد »....«..
وال يحاول »مأرب برس« 

بهذا التبرير اخالء ساحته من المسئولية 
جراء ما نشر من اخطاء »....« وإذ يعتذر »مأرب برس« 
للسفير األمريكي وللصحفي توم فين، ولجميع قرائه 

عما ورد من أخطاء..

االرتهان للسفارة
 

أخذ التصريح منه مباشرة، ولكنها حركات من السفير األمريكي وكان بإمكانهم صدقوني أن اإلصالحيين أكثر قربًا 
قاسم حبيشبذلك وأدعياء الدين..ش��يء غامض والسفارة أعلم على الخطأ.. األمر بصراحة فيه مهنية بحق من أخطأ أو أشرف كان يفترض اتخاذ إجراءات الرئيس المنتخب »هادي«..عبداهلل صالح وكذلك ضد وأق����ارب ال��رئ��ي��س علي وض��د ال��ح��رس الجمهوري يقصد منها التحريض ضد السفير 

موقع »مأرب برس«

بعد النجاح الكبير ال��ذي حققه األخ   
المناضل عبدربه منصور هادي في 
االنتخابات الرئاسية المبكرة، حيث أثبت 
المؤتمريون وقوفهم إل��ى جانب األم��ن 
واالستقرار والتداول السلمي للسلطة عبر 
صناديق االقتراع وتغليب المصلحة الوطنية 

العليا على ماعداها..
سكتت أب��واق المشترك ومن يتبعها عن 
»الهذيان« عقب اعالن النتيجة، وهي التي 
تعلم  أنها اتخذت موقف المراوغة وحرَّضت 

طوال الفترة الماضية على المقاطعة..
أعضاء المشترك لم يجدوا أنفسهم في 
قائمة الستة ماليين ونصف المليون ناخب 
وناخبة صوتوا ل�»هادي« في االنتخابات ومع 
هذا ادَّعى اإلصالح أنه شاهد بعض األصابع 

الزرقاء في ما يسميه ساحة التغيير أمام 
جامعة صنعاء..

واعتبر أن 24 ألفًا شاركوا في التصويت 
في المراكز االنتخابية التي يقع أمام جامعة 
صنعاء وساحة المشترك ال��ذي تناسى أن 
أعضاء المؤتمر يحيطون به من كل اتجاه 
وأنهم هم من صوتوا ل�»هادي« في هذا 
المركز وأن االنتخابات أظهرت خلو الساحة 
من أصحابها وأن��ه لم يعد هناك أي داٍع 

لبقائها..
كما أن المنشق علي محسن ُأصيب هو اآلخر 
بخيبة أمل حيث وجد أن من المخجل إلقاء 
خطاب لدعوة الجماهير العريضة وأفراده إلى 
المشاركة في االنتخابات وعددهم اليتجاوز 
مائتي شخص مشغولون بضرب وتعذيب 

المعتقلين في سجون الفرقة الخاصة..
إذًا وبعد اعالن نتائج االنتخابات الرئاسية 
الب��د أن تتغير الساحة وتعود ألصحابها 
المواطنين الذين يحلمون بأن  تعود عليهم 
ساعة واح��دة من الشعور باألمن واألم��ان 

وعدم االزعاج..
وفي ظل رفض المشترك مغادرة  الخيام سلميًا، 
فإن زيارات المبعوث الدولي وسفراء األمم المتحدة 
للساحة في األيام األخيرة ومشاهدة الوضع عن 
كثب، خرجت بوضع مقترح مفاده أن يتم تحويل 
ساحة المشترك أمام جامعة صنعاء إلى محمية 
طبيعية إضافة إلى كونها محمية بدبابات علي 
محسن، حيث أصبح من النادر مشاهدة مواطنين 
يؤيدون المشترك ويؤيدون شعاراته.. سلمية.. 

سلمية التي أدوش العالم بها!


