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المزايدة    عجيبة وغريبة ه��ذه 
السياسية على القضية الجنوبية.. 
وخطير أن تقودنا ه��ذه المزايدة إلى 
التفريط بإنجاز هو النقطة المشرقة في 

ليل العرب..
۹ الوحدة اليمنية.. هل هانت علينا حتى 

صارت الفيدرالية هي الخيار المتاح..؟
المشكلة ليست في كون الفيدرالية شكاًل 
وحدويًا، بخالف االنفصال أو فك االرتباط 
ليست في  والمشكلة   . السمعة. سيئ 
خيارات األقاليم وإنما في كون هناك مَنْ 
اليرى في الفيدرالية سوى خطوة باتجاه 

البحث عن خطوة أخرى..
۹ إن األفضل من هذا المزاد الذي يفضي 
إلى الباطل، معالجة األخطاء التي أحاطت 
بالوحدة منذ انطالقها عام 1990م في 

سياق تقييم موضوعي كامل للمرحلة..
وحينها يمكن لليمن مغادرة هذا الواقع 
المحبط نحو مستقبل أفضل.. أمّا تسابق 
أعداد السياسيين الذين يروجون لتغيير 
خارطة اليمن لتحقيق أه��داف سياسية 
فليس إاّل قفزًا انتهازيًا على حقائق التاريخ 
والجغرافيا والتأسيس لقادم محفوف 

بالمواجهات وما ال تُحمد عواقبه..
۹ إن ما نحتاجه في اليمن ليس إطالق 
العنان لألفكار المتشّظية بل واعتبارها 
األص��ل، بينما هي تراجع وخيبة ليس 

لليمنيين وإنما لكل العرب..
والبديل لكل هذا اللغو ال��ذي يساعد 
على تحويل الكثير من المناطق الجنوبية 
والشرقية إلى إمارات إسالمية هو وضع 
خطوط فاصلة بين كل ما هو سلبي وما 
نتطلع إليه في يمن موحد مستقر يتم 
فيه استغالل كل القدرات االقتصادية 
والبشرية والذهنية، وبتصور تنموي يرتكز 
على االمكانات الحقيقية للبلد والسعي ألن 

يكون لكل محافظة ما يميزها.
۹ وكما أن مصالح اليمن تفرض إدارة 
البالد بعيدًا عن االنتهازية السياسية، ال 
يجب أن نفقد اعتزازنا بالوحدة اليمنية 
ونغفل أن ساحلنا الطويل يمثل منطقة 
أمننا الوطني والقومي، لكن مناطقه 
ص��ارت تتقطع بين هجمات الباحثين 
عن اإلم��ارة وبين المزايدة على الوطن 

بالتماهي مع دعوات تقسيمه..

المزايدة على 
التشّظي..!!

أخبروني اآلن..!!

الحرب بين 
الرئيسين!!

الحرب الدائرة بين األخ المناضل عبدربه  
منصور هادي رئيس الجمهورية والزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
صارت شاملة وتستخدم فيها حتى األسلحة المحرمة 

دوليًا.
بالفعل من حق المشترك و«االخون المسلمين« 
أن يطالبوا بقوات دولية لوقف المواجهات.. من حق 
اإلصالح أيضًا ان يأخذ التهديدات التي يروجها إعالمه 
باسم عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- 
على محمل الجد.. فهذا مصير شعب وبالد.. والبد 
ان يتخوف المشترك على قيادة المؤتمر ويحرصوا 
على حياتهم بعد ان نجوا من حادث مسجد الرئاسة.

مع تزايد أخبار الخالف بين الرئيس عبدربه منصور 
هادي والزعيم علي عبداهلل صالح أصبحنا نؤمن بأن 
المشترك على حق برفضه السماح للجنة العسكرية 
برفع متاريس الحصبة وميليشياتهم جوار الجامعة 

والتي أيضًا في تعز وغيرها.
ه��ذه الحرب ص��ارت القضية األب��رز في أشهر 
الفضائيات ووك��االت االنباء العالمية.. ولقد نقل 
المراسلون أخبارهم من قلب المعركة.. والحمد اهلل.. 

خرجوا سالمين غانمين ايضًا!!
بصدق.. المشترك حريص جدًا على الرئيسين.. 
ويخاف على »النظام السابق« ويستنفر العالم.. 
ويناشد ال��دول العشر التدخل لوقف الحرب بين 
الرئيسين.. وإلزامهما بتنفيذ المبادرة وآليتها 
المزمَّنة.. وتطبيق قرار مجلس األمن الدولي حرفيًا..
وذلك ليس بمستحيل على اإلصالح وزبانيته.. 
والذين تعبوا من »المفارعة« ولم يعد أمامهم إال 

تدويل خالف الرئيسين..
وبصراحة من حق اإلصالح والمشترك ان يضربوا 
عصفورين بحجر واحد.. فالحرب ضد الخصم ال تحتاج 
إلى أخالق.. طالما وقد حققوا مكاسب وانتصارات 
بالكذب والشائعات ونجحوا في إقصاء علي عبداهلل 
صالح من الرئاسة ونالوا منصب رئيس ال��وزراء 
ونصف الحكومة وفرضوا على األغلبية البرلمانية 

توافقًا بصيغة أحكام قراقوش..
باألمس اهتز الضعفاء ليس من انفجارات قذائف 
جامع الرئاسة ، وإنما من قذائف أكاذيب األعالم.. 
السالح الذي يستخدمه اإلصالح والمشترك بمهارة 
عالية.. ورغم اتفاق التسوية السياسية، فها هو 
المؤتمر يقف من جديد ضعيفًا في هذه المعركة 
التي بالتأكيد المطلوب فيها بقية المناصب الحكومية 

ورأس المؤتمر أواًل.
مؤسف جدًا ان ال يتنبه قادة المؤتمر لهذه األخطاء 
الفادحة.. وال يشعر بعضهم بتأنيب الضمير والشعور 

بالذنب لفشلهم في هذه المعركة ..
مؤسف جدًا.. أن تفتك بالمؤتمر وقياداته أسلحة 
الكذب في عالم صارت الشفافية أشبه بضوء الشمس 
وال يمكن حجبها ابدًا ..لكن المؤتمر مازال يهمل 
اإلعالم ويتعامل مع هذا السالح بسخرية وبأبوية 
إلى درجة تقترب من العبودية .. لذا كانت النتيجة 
تراجيدية والتي ما تزال تداعياتها تفطر قلوب أبناء 

الشعب اليمني.
من حق المشترك أن يكذب ويزعم ان هناك خالفًا 
بين الرئيسين.. لكن المثير للسخرية ان ينجر 
مؤتمريون للتكذيب بأصوات غير مسموعة داخل 
عالم الصخب اإلعالمي الذي يتحكم به المشترك 
على حين غفلة او بسبب إهمال من المؤتمر مقصود 

أو غير مقصود..
اليوم.. كل وسائل االع��الم الخارجية وجحافل 
أبواق المشترك واالخوان المسلمين يتحدثون عن 
خالف بين الرئيسين.. وهذه معركة تستحق هذا 
الضجيج ..الن الهدف هو صرف أنظار العالم عن 

حقيقة المعركة التي يخوضها شعبنا ضد القاعدة.
من حق صحف ومواقع ومراسلي وكالة االنباء 
والقنوات الفضائية التابعة للمشترك ان ال يتحدثوا 
عن متاريس الحصبة، وإنما عن اجتماع مزعوم عقده 
الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر- داخل 
دار الرئاسة ، عندما كان رئيس الجمهورية عبد 
ربه منصور هادي يجري مباحثات مع أحد الوفود 
األجنبية.. فذلك يعنيهم كجنود في المعركة ال 

يريدون الحديث عن الحصبة..
يا اهلل.. ما أمَرّ هذا الكذب.. وما أشد آالم رصاصاته 
التي تفتك بالشعب وبأعضاء المؤتمر في المقدمة..
وما نخشاه ان يظل قادة المؤتمر ينتظرون ان 
تصحو ضمائر االصالح او تأتيهم مالئكة من السماء 
ليدافعوا عنهم.. وإلى اآلن لم يفكروا بإعادة النظر 
في سالحهم االعالمي.. تصوروا.. لكنهم يفكرون 

بتموضعات أخرى..

محمد أنعم

عبداهلل الصعفاني

benanaam@gmail.com

زعيم الوفاء

علي وم��ن ذا ال���ذي يجهُلْه
زع�����ي�����م وج����اه����ت����ه ت���ك���م���ُل���ْه

ه��و ال��ق��ائ��د ال��ف��ذ وامل��ؤمت��ْن
وم��خ��م��د ن���ي���ران أه����ل ال��ف��ن

زع����ي����م ال������وف������اء أب�������و أح���م���د
ن��ق��ي ال���س���ري���رة وامل��ه��ت��دي

ب���ه ي��ع��رف اخل��ي��ل وامل���ؤمت���ْر
ف�����ح�����ي�����اه رب���������ي زع�����ي�����م�����ًا أب�����ر

حبيب املاليني من بالنضاْل
ت��������وارى ب����أف����ئ����دٍة ب���ال���ك���م���اْل

سيبقى حبيبًا لكل القلوْب
وع����ن ح��ب��ه ال وال ل���ن ن���ؤوب

ف��ح��ت��ى ال����زع����ام����ُة ال ت��ف��ض��ُل��ْه
تشيد بقلب الوجود »جلْي«

وُم���س���ِع���د ص��ن��ع��ا ب��ل��ق��ي��ا ع��دن
ب����أرض ال��س��ع��ي��دة ك���األج���دِل

ش���ج���اع ال����ف����ؤاد وأق������وى ال��ي��د
إل�����ى م����ْس����َل����ٍك ل���ل���غ���ِد األف���ض���ل

وأي������ض������ًا ب�����ه ُي����ع����رف����نَّ ال��ظ��ف��ر
ت�����ول�����ى ف����م����ا ك��������ان ب���امل���ه���م���ِل

بنى ع��رش ح��ب عزيز املناْل
س���ت���ش���ه���ُد ل����ل����ق����ائ����ِد األم�����ث�����ِل

وذك���رًا حميدًا بكل ال���دروْب
وب���ال���روح وال����دم ن��ف��دي علي

ع����ل����ٌي ع����ل����ٌي ع����ل����ٌي ع���ل���ْي

ع����ل����ٌي ع����ل����ٌي ع����ل����ٌي ع���ل���ْي

ع����ل����ٌي ع����ل����ٌي ع����ل����ٌي ع���ل���ْي

ع����ل����ٌي ع����ل����ٌي ع����ل����ٌي ع���ل���ْي

ع����ل����ٌي ع����ل����ٌي ع����ل����ٌي ع���ل���ْي

ع����ل����ٌي ع����ل����ٌي ع����ل����ٌي ع���ل���ْي

الشيخ/ موسى المعافى

مسرحية حمود الهتار في حواره   
مع عناصر تنظيم القاعدة كانت 
خدعة كبيرة.. ودماء الضحايا لم تتوقف 
إل��ى ال��ي��وم بسبب استغالل الدين 

والوظيفة العامة لخدمة اإلرهابيين.
ب��األم��س خ��رج الهتار ي��داف��ع عن 

ال��ق��اع��دة وي��ب��رئ أول��ئ��ك 
اإلرهابيين من جريمة 

المكال، رغ��م اعتراف 
ال��ق��اع��دة بتنفيذها 

للجريمة..

بالتأكيد ليس هذا عماًل عفويًا 
أب���دًا ب��ل إن��ه يكشف عن 
مخطط واٍع يقوم بتنفيذه 
ال��ه��ت��ار وح���زب االص��الح 
وح��زب اإلص��الح في إطار 
القاعدة غير  عمل خاليا 
العسكرية.. بدليل أن حقد 
الهتار على الجيش 
واألم���ن ال يختلف 
عن حقد إرهابيي 

القاعدة.

 نجاة شاب من الموت بعد سقوط 
سيارته من أعلى نقيل سمارة

نجا شاب بأعجوبة بعد   
ان انزلقت سيارتة من 
أعلى نقيل سمار- الخميس 
الماضي- حيث خ��رج الشاب 
ال��دب��ع��ي م��ن س��ي��ارت��ه التي 
تحطمت تمامًا بصحة جيدة 
ع��دا ج��روح طفيفة سطحية 
وسط ذهول المتوافدين الى 

مكان الحادث.
وذك��ر الدبعي ل�«الميثاق 
نت« - التي تواجدت بالصدفة 
ف��ي م��ك��ان ال��ح��ادث وتنشر 
ص���ورًا للشاب الدبعي وهو 
بكامل صحته وصورًا لسيارته 
المحطمة- انه كان يسير بحذر 
ف��ي ال��ط��ري��ق اال ان��ه فوجئ 
بمضايقة سيارة اخرى )باص( 
خرجت عن مسارها وانتقلت 
ال��ى الخط ال��ذي يسير فيه- 

حسب قوله.
مشيرًا إلى انه عندما حاول 

ت��ف��ادي االص��ط��دام بالباص 
انزلقت سيارته من أعلى النقيل 
وش��اءت عناية اهلل ان تقع في 

مجرى السيل ببطن الجبل.
وأبلغ الدبعي بعد ان خرج 
من سيارته المحطمة- وهو 

بكامل وعيه- نقطة المراقبة 
المرورية القريبة والتى ارسلت 
مندوبها على الفور برفقة سيارة 
إسعاف كما قامت بتعقب الباص 
المتسبب في الحادث وضبط 

السائق.

هامات.. وإعالم مريض
مهما يحاول االعالم المريض، الذي يعاني من  

نزيف حاد في مسؤوليته الوطنية شق العصى 
بين القيادة المؤتمرية .. فأنة بذلك كالذي ينفخ في 
قربة مخرومة .. يدرك المؤتمريون االهداف والمأرب 
التي يسعى اليها هذاء االعالم المريض.. وان ...خير 
رد على شطحاته البائسة هو المزيد من االصطفاف 
والتوحد بين المؤتمريين الذين يؤكدون من يوم آلخر 

قدرتهم على مواجهة التحديات .. وما ذهبت الية مؤخرًا.
الصحف الصفراء مهما تقولت على قطبي المؤتمر 
الشيخ ص��ادق بن امين ابو راس والشيخ سلطان 
الوطنية  الهامات  البركاني، فلن تنال من تلك 
والمؤتمرية.. وستظل وحدة المؤتمريين الفكرية 
والتنظيمية قويه وصلبة في مواجهة كل هذاء الغثاء 

مشاهدة المزيد

جزائرية تهين مذيع تطاول على الزعيم في قناة الحوار 
الجزائرية جميلة لقنت مذيع قناة » الحوار« درسًا بعد تطاوله على  

الزعيم » علي عبد اهلل صالح « .. وأكدت خالل اتصالها بالقناة بأن 
الزعيم صالح يحظى بشعبية جارفة في اوساط المجتمع اليمني والعربي بشكل 
عام  ، واكدت انه تاج على رؤوس كل العرب .. اتى ذلك بعد تبجح المذيع خالل 
الحلقة الموجهة لهذا الغرض واستخدامه اللفاظ سيئة ومتعمدة الستفزاز 
اليمنيين عامة ومناصري الزعيم الصالح  خاصة.. واختتمت مداخلتها انا 
جزائرية وكل الجزائريين بتحب علي عبد اهلل صالح وكل المغرب العربي 

يحبه أيضًا .. وصرخت بوجهه المذيع »أخرس«.. وليخرس  االعالم العربي الساقط معكم..
http://www.youtube.com/watch?v=0kok5YXOPyc رابط مقطع الفيديو

حاقد..!!


