
مرصد

9

العدد:  )1694(
االثنين

 20 / 1 / 2014م  
19 / ربيع أول / 1435هـ

وبقدر ما تشكل 
الحرب المفتوحة 
ل��ت��ي تخوضها  ا
قواتنا المسلحة 
وأج�����ه�����زت�����ن�����ا 
األم����ن����ي����ة ض��د 
أوك����ار اإلره���اب 
الوافد إلى بالدنا 
اإلره��اب��ي��ة ت��ف��ري��ط��ا بالمصالح وتوفير الغطاء المحلي لجرائمه والتماهي مع خطابه السياسي، لتنظيم »ال��ق��اع��دة« ف��ي اليمن، التستر على الوجود غير المشروع تنظيم »القاعدة«، بقدر ما يشكل ل��إره��اب ال��دول��ي ال���ذي يمارسه إل���ى م���الذ آم���ن وق��اع��دة ان��ط��الق البالد من مخاطر تحويل اليمن استقالل وسيادة وأمن واستقرار موقفًا وطنيًا يجّسد الحرص على 

الوطنية العليا.

احمد الحبيشي 
مآالت النزاع في دماج كانت 

صادمة للغاية، وما كان ينبغي 

لها أن تبلغ ذل��ك المستوى 

ال���ك���ارث���ي، ع��ل��ى اإلن��س��ان��ي��ة 

والعدالة والدولة والمجتمع، 

لتصل حد المساس بالتعايش 

كقيمة إنسانية ضامنة لحقوق 

ومعتقدات المواطنين، بعد 

أن تجاوز الصراع حده القابل 

ل��الح��ت��واء، لتغدو الخيارات 

الماثلة أمام الطرف األضعف 

مجحفة ومؤلمة، إذ انحصرت 

بين الحرب والمغادرة.

سامي نعمان:

س������ي������ك������ت������ف������ي 
اإلصالحيون, كالعادة, 
باالشتغال على بطالة 
إلحاق ضبعان بالرئيس 
ال���س���اب���ق وي��ن��ح��ص��ر 
ال��ت��ف��س��ي��ر ل��دي��ه��م 
ئ����م����ًا- بتحميل  -دا
ال���س���اب���ق م��س��ئ��ول��ي��ة 

م��ا ي��ح��دث ف��ي عهد ال��الح��ق.. 
م��ن��ت��ظ��ري��ن أن ي��ح��دث أك��ث��ر 
ك��ي ي��ل��وك��وا ن��ف��س االس��ط��وان��ة 
أكثر وأكثر, بينما يسقط كل 
ي��وم مزيد م��ن الضحايا جنودا 

ومواطنين,
وال أح��د يعرف ما الذي 
يعنيه ص��م��ت وتجاهل 
الرئيس - الالحق والحالي- 
وحكومة الرئيس المنزلي 
ب���اس���ن���دوة وه������ؤالء هم 
لمسئولة عن  ا لسلطة  ا
الشعب والجيش واألم��ن 
وم��ا يتصل ب��ه��ذا كله سلبا أو 
إيجابا, وانصرافهم عن المشهد 
الدامي والجرح البشري والوطني 
ال��م��ف��ت��وح ف���ي ق����رى وأري����اف 

الضالع..؟

غ�����ري�����ب ه����ذا 
ال��ش��ع��ب ع��ن��دم��ا 
ك���������ان ي���س���ق���ط 
ال��ب��ع��ض شهيدا 
ف����ي ال���س���اح���ات 
كانت تقوم الدنيا 
وال تقعد، وتأتي 
ق���ن���وات ال��ف��ت��ن��ة 

لتصور عكس الحقيقة.. 
وال��ي��وم يسقط العشرات 
ف��ي ص��ع��دة وع��م��ران من 
ابناء شعبنا في فتنة هي 
اخ��ط��ر بكثير م��ن فتنة 

ال��س��اح��ات -وان 
كانت هي احدى 
ثمارها السيئة- 
ول��������م ي��ت��ك��ل��م 
اح��د ول��م يخرج 
م������ن ت�����ع�����ودوا 
ال��خ��روج للشارع 
بإيعاز سياسي، 
وك���أن دم���اء ه���ؤالء ليست 
يمنية، ودم��اؤه��م فقط 
هي اليمنية الخالصة، مع 
ترحمنا ع��ل��ى جميع من 

سقطوا في هذه الفتن.

محمد حسين النظاري:امين الوائلي 

بالعودة إلى تاريخنا -بحثًا عن اإلجابة- نجد أن تاريخنا 
اليمني، منذ مجيئ اإلس��الم لم يشهد حربًا دينية أو 
مذهبية أو طائفية، وأن العنف الديني في اليمن قد 
ُدفن بحادثة أصحاب األخدود أو نصارى نجران، الذي 
يفصلنا عنه ما يزيد عن أربعة عشر قرنًا من الزمن، أما 

العنف المذهبي فلم تشهده اليمن، التي تتعايش فيها 
أكثر من أربعة مذاهب، ولننظر على سبيل المثال إلى 
مديرية حراز بمحافظة صنعاء، حيث تتعايش فيها 
 أو 

ٌ
أربعة مذاهب، ومنذ مئات السنين لم يشهر سيف

ُتصوُب بندقية بدافع مذهبي.

النيابة تستدعي الزميل الفهيدي بسبب مزاعم قيادي إصالحي

مثل رئيس تحرير »المؤتمرنت« الزميل عبدالملك الفهيدي أمس  
أمام نيابة الصحافة والمطبوعات التي استدعته على خلفية ما 
قالت النيابة انها شكوى رفعها  المدعو محمد الشعراني ضد »المؤتمرنت«.

ومحمد الشعراني هو احد قيادات حزب االصالح.

الجدير بالذكر انها المرة الثالثة التي تستدعي فيها نيابة الصحافة والمطبوعات 
رئ��ي��س تحرير »ال��م��ؤت��م��رن��ت« الزميل عبدالملك الفهيدي حيث سبق ومثل 
»المؤتمرنت« امام محكمة الصحافة والمطبوعات لمرتين بسبب دعاوى رفعتها 
وزيرة حقوق االنسان في حكومة الوفاق حورية مشهور ضد »المؤتمرنت« على خلفية 

نشر اخبار تتناول عمل الوزارة.

عباس الديلمي:

ا :
لو

قا

تصدير الشائعات للمرة الثالثة

»اإلخوان« يحبون الرئيس ميتًا
أثبت��ت األحداث المتتالية ألزم��ة 2011م أن آلة إعالم المش��ترك وخاصة   

ح��زب االص��الح تدور خطوطها وف��ق خطط مكروهة واضح��ة االتجاه، إذ 
تس��تهدف اإلس��اءة لقيادات المؤتمر الشعبي العام ونش��ر الشائعات واألكاذيب 
المضللة حول كل ما يمت للمؤتمر الشعبي العام بصلة من مواقف وطنية مشرفة 
الى إنجازات مشهودة، حتى البسيطة منها ال يمكن ألوهام االخوان تغيير واقعها 

أو التصديق بعدم وجودها على الواقع.

اليزال االصالح يصر على لعب دور االحمق 
ال��ذي يرفض االس��ت��ف��ادة م��ن أخطائه وك��ذا 

النظر ألخطاء اخوانه وأخذ العبر منها.
اليزال يصر على أن إعالمه قادر على تحقيق 
المعجزة ف��ي أن يؤمن ال��ن��اس ب��ه ويتبعون 
رسالته ليوجههم ف��ي االت��ج��اه ال��ذي يريد 
وكيفما يشاء دون أن تدرك قياداته أن تحقيق 

ذلك في حد ذاته يتطلب أكثر من معجزة.
جريمة دار الرئاسة كان إعالم اإلصالح أول 
المعلنين ع��ن وقوعها وك��ان الوحيد ال��ذي 
يتوقعها وأطلق على منفذيها أبطال الثورة 

سلميًا بالطبع.
لكنه عندما تيقن م��ن ع��دم وف��اة رئيس 
الجمهورية السابق غّير من خطابه واتهمه 
مباشرة بابتكار قصة الجريمة االرهابية فهو 

الجاني والمجني عليه في نفس اللحظة.
بعدها استعان االص��الح بأكاذيب مصادر 
خاصة به قالت له إن الزعيم لن يعيش ألكثر 
من شهرين ول��ن يستطيع مغادرة غرفة 
العناية المركزة، وإذا عاش تؤكد مصادر 
أخرى أنه لن يعود الى اليمن، وإذا عاد.. في 
هذه الحالة لم يجد جهابذة االخوان صعوبة 
ف��ي حسم ق��راره��م ب��أن الشعب سيرفض 

استقباله.
 في االخير انهارت كل مصادر »اإلخ��وان« 
أمام مشهد االحتفاء بعودة الرئيس السابق 
علي عبدالله ص��ال��ح بسالمة ال��ل��ه وحفظه 

المتفضل على عباده بالصحة والعافية.
أخطأ المشترك في اعتقاده بأن القضاء على 
رئيس المؤتمر يعني انتهاء المؤتمر الشعبي 

العام من الساحة السياسية.
ما بين أول جمعة في رجب يونيو 2011م 
الى آخر الشهر يتغير الحال بموت الزعيم 
متأثرًا بجراحه ويتحول المؤتمر صاحب 
األغلبية الى حزب أقلية، لكن األي��ام أثبتت 
عكس ذلك فاليزال المؤتمر يشكل معيار 

جميع االمور في اليمن.
لطالما ص��رح ع��دد م��ن ق��ي��ادات المشترك 
بأن المؤتمر ليس إال الرئيس.. إال أن الرئيس 
علي عبدالله صالح وعقب عودته دعا أعضاء 

وأنصار المؤتمر الى ضبط النفس والحفاظ على 
وحدة الصف وأمن واستقرار البالد ونبذ العنف 
والتزام النظام والقانون واللجوء الى القضاء، 
حيث ال يجوز ألي شخص أخذ ثأره بيده وحتى 

لو كانت القضية جريمة دار الرئاسة.
ع الزعيم عن الممارسات االبتزازية 

َّ
ترف

ة والسب  للمشترك وشائعاته وحمالت اإلساء
والتجريح لشخصه واحتفظ بسؤال مشروع 
وجهه لهم: لماذا لم تسقطوا النظام أثناء 

فترة عالجي الطويلة خارج البالد؟
حينها انكشف زيف شعارات »الشعب يريد 
اسقاط النظام«.. وظهرت حقيقة أن الشعب 

يقف الى جانب المؤتمر،
وإل��ى جانب الشعب اليمني والمؤتمر يقف 
العالم اليوم ويشهد لمواقف قياداته باالحترام 
والتقدير.. ال يمكن ألح��د- وإن لم يكن من 
االخوان المسلمين- أن يبارك الظلم ويصفق 
للظالم أو أن يؤيد الباطل على أنه الحق.. في 
عيون الناس ثمة فرق كبير بين من يحقق 
اإلنجاز لوطنه ويحفظ أمنه ووحدته وبين من 
تتلخص نجاحاته في بلوغ مستويات متقدمة 

في تطبيق المزرعة السعيدة.
إذًا للمرة الثالثة يشيع إع��الم »االخ���وان« 
نبأ وف��اة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 

المؤتمر الشعبي العام.
الخميس الماضي أج���رى عملية جراحية 
بسيطة كللت بالنجاح وغ���ادر المستشفى 
بعدها بساعات.. في نفس اليوم أعلن إعالم 
االصالح وفاة رئيس المؤتمر، في حين أعلن 
هو عن شكره لجميع المواطنين الذين سألوا 

عنه.
مثلما ن��درك أن��ه بنعيق الغربان ال يهطل 
المطر، فإنه ال يمكن إلش��اع��ات االص��الح أن 
تقصر أو تطيل من العمر المكتوب للزعيم 
علي عبدالله صالح بل على العكس فقد زادت 

من اهتمام الناس به.
ِكّن 

ُ
لم يعد خافيًا أنه من بين الماليين َمْن ت

قلوبهم المحبة لعلي عبدالله صالح.. ويوجد 
العشرات من قيادات المشترك تحب رئيس 

المؤتمر ولكن ميتًا.

نجيب شجاع الدين
njeeb2011@gmail.com

اتحاد الصحفيين العرب يكرم 
الصحفي الكبير واثق شاذلي

عبد الباري عطوان يفضح 
تزوير إعالم االخوان في اليمن

يكرم اتحاد الصحفيين العرب الصحفي  
الكبير واثق شاذلي وذلك في حفل سيقام 
في مصر خالل االيام القادمة . وقال "وجدان" نجل 
الصحفي واثق شاذلي ان وال��ده يستعد للسفر الى 

القاهرة للمشاركة في حفل تكريمه ...
وعبر "وجدان" وفقًا لوكالة خبر عن سعادته بهذا 
التكريم الذي يؤكد المكانة والتقدير اللذين يحظى 
بهما وال��ده .. وقال ان الحفل سيشهد تكريم عدد 
من الصحفيين العرب الذين اسهموا بتأسيس االتحاد 
وكان لهم نشاط بارز فيه . الجدير بالذكر ان االستاذ 
واثق شاذلي يعتبر أحد رواد الصحافة اليمنية والعمل النقابي وهو حاليًا عضو فريق 
الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني عضو مؤتمر الحوار الوطني ، ومن النشطاء 
في إتحاد الصحفيين العرب منذ 1972م، ويعتبر أول رئيس لجنة تحضيرية 
للصحفيين منذ عام 1970م، الى جانب كونه نقيب الصحفيين اليمنيين في محافظة 

عدن .

نفى الكاتب الصحفي الفلسطيني عبدالباري  
عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس 
العربي سابقًا ورئيس تحرير صحيفة رأي اليوم, نفى 

كتابته ألي مقال عن مشكلة " دماج " في اليمن.
وقال عطوان في صفحته على الفيس بوك: "هذه 
ليست المرة االولى الذي يقولوني فيها ما لم اقل او 
اكتب", واتهم عطوان أشخاصًا ينتحلون شخصيته 
واسمه ألغراضهم الخاصة - حد تعبيره -, وأضاف 
الكاتب " اقول للمرة االف انا لم اكتب اي مقال عن 
ال��ي��م��ن", وأك��د أن جميع مقاالته تنشر فقط في 

صحيفته "راي اليوم".
وكانت مواقع تابعة إلخ��وان اليمن " حزب اإلص��الح " نشرت مقال نسبته 
للكاتب عبدالباري عطوان تحت عنوان " تهجير القرن 21 ", وتم تحويله 
الى خبر صحفي تناقلته تلك المواقع بكثافة عالية, وانتقل عبرها الى مواقع 

التواصل االجتماعي.

»14 أكتوبر« قهوتنا اليومية
أشعلت الزميلة »14 أكتوبر« 
»47«  لتواصل  شمعتها ال������
اشعاعها التنويري ورسالتها 

السامية التي قدمتها والتزال.
صحيفة »14 أكتوبر« أمس 

األح����د قهوة 
ال����م����واط����ن 
وال���م���ث���ق���ف 
وال��س��ي��اس��ي 
ال�����������ت�����������ي 
ي��رت��ش��ف��ه��ا 
في اللحظات 

األولى من يومه.
صحيفة »14 أكتوبر« صرح 
إعالمي عمالق تتلمذ وتخرج 
فيه كثير ممن وضعوا بصمات 
ف��ي مهنة ال��م��ت��اع��ب، وك��ان��وا 

مكاسب لوطنهم!!

ك��م��ا ك��ان��ت »14 أك��ت��وب��ر« 
والت�����زال س��الح��ًا وط��ن��ي��ًا قويًا 
وم��ف��ي��دًا ف��ي م��ع��ارك ال��وط��ن 
المختلفة سياسيًا واقتصاديًا 

واجتماعيًا وثقافيًا.. الخ.
ون���ح���ن ن��ه��ن��ئ ك��ل 
ط���������اق���������م 
الزميلة »14 
أك�����ت�����وب�����ر« 
ب����������ه����������ذه 
ال���م���ن���اس���ب���ة 
ن��ت��م��ن��ى على 
ق����ي����ادت����ه����ا 
»الجديدة القديمة«  أن تستند 
على تاريخ ومسيرة الصحيفة 
لالنتقال بها نحو االعالم الوطني 
الذي افقتدناه في كل وسائلنا 
االعالمية والصحفية الرسمية.


