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ليمنيين ع��ل��ى ح��ل مشكالتهم المر على الواقع اليمني فان اتفاق في ظل هذه االكراهات وحصادها  للخروج من هذا النفق المظلم اال بالعودة الى جادة الصوابوهو ربما ما ادركه عقالء هذا البلد الذين وجدوا انه السبيل تشخيص لواقع قائم بات تجاهله باهظ الكلفة والثمن، م��ا ك��ان ذل��ك االت��ف��اق ق��د بني على الى مستوى )المعجزة(خصوصًا اذا نوعيًا وإنجازًا تاريخيًا يرقى بالفعل عن السالح يعد في حد ذاته تطورًا وقضاياهم عن طريق الحوار بداًل ا

علي ناجي الرعوي

وال���ح���اص���ل ه���و أن 

السياسة ف��ي اليمن 

ت���ق���ع ب���ي���ن ض��ف��ت��ي 

االرتجال واالرتهان؛ 

االرت����ه����ان ل��م��راك��ز 

لتقليدية،  ل��ق��وى ا ا

واالرتجال العشوائي 

ال��������ذي ال ي��ح��ت��رم 
المستقبل.

��ف 
ُّ
ع��ل��ى أن ال��ت��خ��ل

هو ما يسري بين ضفتي هذه السياسة؛ ذلك 

ف ال��ذي ال ي��ؤّدي إل��ى مستقبل واع��ٍد، 
ُّ
التخل

ويجعلنا بلدًا غريبًا عن العالم والمحيط.

فتحي أبو النصر:

ت��م��ر ب��ي اش����واق اب��و 
بكر سالم وه��و يغني 
أمي اليمن وأستحضر 
كل تلك األلحان الجذلة 
ألصوات تدين بمزاجها 
االنتمائي لفكرة اليمن 

الوجداني.
ال���ي���م���ن ال�������ذي ب��ال 

ج��م��اع��ات وال ضغائن حيث ال 
يحضرك أي طقم ش��اص من 
طقوم بيت االح��م��ر المثقوبة 

وان����ت ت��ن��اج��ي بحة 
صوت كرامه مرسال" 
ما أجمل الريح هبت 
م���ن ري�����اض ال��ي��م��ن 
فيها شذى الورد من 
صنعاء ومن عدن ،، 
هيجتني وه��زت��ن��ي 
لدوره ، هيجتني وما 
أرضى بغيره، من رياض اليمن 
هبت النسمة لمشتاق ، الهوى 

راق".

من يشتهي أن 
يكون له قدم في 
السلطة وق��دم 
ف���ي ال��م��ع��ارض��ة 
ن����ق����ول ل�����ه ق��د 
��ى ذلك العهد 

َّ
ول

ول����ن ت��س��ت��م��روا 
علينا  لضحك  با

وتستخفوا بعقولنا..
س��ن��ك��ون ض���دك���م ول��ن 
نكون بعد ال��ي��وم غنيمة 

م�����ح�����ل  و  أ
اس��ت��خ��ف��اف .. 
سنقف ضدكم 
وس��ن��ع��ري��ك��م 
ون�����������ع�����������ري 
تيتكم  جما بر
وف�����س�����ادك�����م 

تكم.. ودناء
ل��ن نقبل أن تستمروا 
ب��ال��ض��ح��ك ع��ل��ي��ن��ا وع��ل��ى 

شعبنا..

احمد سيف حاشدمحمود ياسين 

الدوحة تتبرأ من )القرضاوي(
ق��ال وزي��ر الخارجية القطري، خالد العطية الجمعة، إن  

تصريحات الداعية اإلسالمي، يوسف القرضاوي ال تعبر إال 
عن نفسه، وال تعبر عن سياسة دولة قطر، مؤكدا على قوة ومتانة 

العالقات بين قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقال العطية في مقابلة مع التلفزيون القطري الرسمي: "السياسة 

الخارجية لدولة قطر دائما تؤخذ من القنوات الرسمية، وسياسة 
دولة قطر ال تؤخذ عبر المنابر أو القنوات اإلعالمية.

وتابع قائال:  »أوكد بأن ما قيل على لسان القرضاوي أبدا ال يعبر عن 
السياسة الخارجية لقطر، والعالقات مع اإلمارات عالقات استراتيجية 

وأمن دولة اإلمارات الشقيقة هو من أمن دولة قطر."

ا :
لو

قا

هروب مبكر من االنتخابات

 من يالله رضاك عادت قوى الظالم تخوض معارك 
كاذبة عبر أكثر من منبر.. هذه المرة ليس من أجل 
العزل السياسي، أو اسقاط الحصانة، فتلك المعارك 
الكاذبة قد فشلوا فيها وهم يعرفون ذلك، لكنهم 
أرادوا من وراء افتعال هذه المشاكل التمديد لألزمة 

والهروب من انتخابات فبراير 2014م.
لألسف لقد تم تدشين أزمة جديدة هذه المرة، 
في الحفل االختتامي لمؤتمر الحوار الوطني.. بتلك 
الكلمات التحريضية التي أظهرت للمراقبين أن 
مؤتمرالحوار الوطني لم يستطع أن يغير خطاب 

قيادة الحوار، والمبعوث الدولي.
ل��ذا فعندما يخرج تنظيم االخ���وان ومعه الوجه 
اآلخر لالخوان الحزب االشتراكي اليمني الذي جرته 
بعض القيادات الى أن يتحول الى خلية تتبع الجماعة 

وخطابه أصبح ال يختلف عما يردده خريجو جامعة 
االيمان أو العائدين من افغانستان وسوريا.

طبعًا.. باألمس ظلت هذه األحزاب الدموية تحرض 
لرفض الحصانة.. وهات يا مسيرات.. وهات يا وقفات 
احتجاجية في مؤتمر الحوار.. وقيادة هذه األحزاب 
هي التي وقعت على المبادرة وق��ان��ون الحصانة.. 
واليزال الجميع يتذكر دموع التماسيح التي ذرفها 

باسندوة في البرلمان.
اذًا لماذا افتعال معارك كاذبة باسم استرداد األموال 
وباسم أن المؤتمر الشعبي العام يتلقى أم��وااًل من 
الخارج ومحاولة تخوينه وك��أن أم��وال قطر وإي��ران 

وتركيا وغيرها تعتبر حالاًل عليهم.
إن الخطاب السياسي واالعالمي لحزب االخوان في 
اليمن والحزب االشتراكي اليمني واتباعهم بلغة 

التحريض وال��ع��داء واالنتقام والتعبئة ضد قيادة 
المؤتمر الشعبي العام واعضائه وانصاره تكشف عن 
معركة قذرة يجري التخطيط لها لجر البالد لمعارك 
عبثية جديدة وتؤكد ان التمديد سيكون لنيران 
األزمة المشتعلة في البالد وليس لتنفيذ مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني، والهدف من وراء ذلك افتعال 

مشاكل جديدة للحيلولة دون تشكيل لجنة صياغة 
الدستور أو السجل االنتخابي الجديد.

ومثلما يقال الخط واض��ح م��ن عنوانه فها هي 
المرحلة االنتقالية الثانية تمضي وسط دماء شعب 
تسفك ف��ي أك��ث��ر م��ن منطقة، وأص��ب��ح��ت الحرب 
المذهبية على مقربة من مطار صنعاء.. ولألسف 
نجد حزب االخ��وان واالشتراكي وعلى الرغم أنهم 
متورطون في هذه الحرب القذرة ال يستشعرون 
مسئولياتهم الوطنية والدينية، وها هو خطابهم 
ي��ذه��ب ب���داًل م��ن تبني خ��ط��اب يجسد التسامح 
والتصالح والصفحة الجديدة لبناء اليمن الجديد.. 
نجدهم يستنفرون أبواقهم للتحريض على المؤتمر 
بدعاوى كاذبة األول��ى لهم أن يذهبوا ال��ى القضاء 

للحكم فيها بداًل من هذه الدوشة..
بالتأكيد أنهم يروجون للكذب بطريقة مقرفة 
ومقززة.. لكنهم يمارسون ذلك من أجل جر القيادة 
السياسية الى معارك ثانوية للحيلولة دون تنفيذ 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. والتي تأتي في 
مقدمتها ايجاد عقد اجتماعي جديد وإجراء انتخابات 

خالل عام.
إذًا هذا ال يتفق مع أهدافهم.. وال يرضى به السيد 

جمال بن عمر.

»اإلخوان« و»االشتراكي« في معارك كاذبة جديدة

م��ن يالله رضاك عادت قوى الظالم تخوض مع��ارك كاذبة عبر أكثر من منبر..   
هذه المرة ليس من أجل العزل السياس��ي، أو اس��قاط الحصانة، فتلك المعارك 
الكاذبة قد فشلوا فيها وهم يعرفون ذلك، لكنهم أرادوا من وراء افتعال هذه المشاكل 

التمديد لألزمة والهروب من انتخابات فبراير 2014م.
لألسف لقد تم تدشين أزمة جديدة هذه المرة، في الحفل االختتامي لمؤتمر الحوار 
الوطن��ي.. بتلك الكلمات التحريضية التي أظه��رت للمراقبين أن مؤتمرالحوار الوطني 

لم يستطع أن يغير خطاب قيادة الحوار، والمبعوث الدولي.

عرقلوا المبادرة بمزاعم 
إسقاط الحصانة بهدف 

التمديد لالنتقالية 2

استعادة األموال 
ذريعة جديدة لرفض 

مخرجات الحوار

مجلة أمريكية : اليمن قد يعود خمسين عامًا إلى الوراء
توقع تقرير مجلة السياسة الخارجية األمريكية "فورين بوليسي" في تقرير كتبه ستيفن داي  

نتائج مخيفة قد تعود باليمن خمسين عامًا إلى الوراء إذا ما استمرت السياسة الحالية ، مؤكدا أنه 
"وبحلول هذا الوقت من العام المقبل، فإنه من الصعب التكهن بشأن شكل اليمن الجديد ألن االتجاهات 
الحالية تسير في االتجاه المعاكس، بعيًدا عن المستقبل واتجاه الماضي , بحلول عام 2015م، ربما 
من المرجح أن تشبه الظروف السياسية ظروف خمسينيات القرن الماضي. وهي فترة من حكم األئمة 
والسالطين قبل الثورة اليمنية ، كما في الثمانينات، والتي سبقت الوحدة بين جمهوريتي الشمال والجنوب".

ووصفت مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بغير المنتهي،  واشار التقرير  إلى انه " وفي حين تمت اإلشادة 
بنجاح المؤتمر من قبل القيادات الداخلية وبعض الجهات الراعية الخارجية، إال أن المؤتمر اختتم أعماله 
من دون خطط واضحة لتشكيل حكومة المستقبل أو حتى تقديم أفكار عامة من الحكم البرلماني الفيدرالي. 
ونتيجة لذلك، هناك سبب وجيه للنظر إلى الحفل الختامي للحوار باعتباره حواًرا "غير منتٍه" أو في أحسن 

األحوال، نهاية جزئية فقط.".

وحسب المجلة الشهيرة فإن من الضروري لفهم اآلثار الكاملة للحوار الوطني غير المنتهي، مراجعة ما 
حدث بعد سبتمبر عام 2013م، عندما وافقت الجهات المانحة الدولية لتمويل امتداده حتى يناير عام 
2014م.. وعندما وافقت الجهات المانحة، تم اختيار مجموعة صغيرة مكونة من 16 شخًصا )وتسمى 

"لجنة فرعية ، لحسم القضية الجنوبية".
واشار التقرير  حسب مواقع صحفية إلى أن " هناك أعضاء ساخطين من الجماعات اإلقليمية المختلفة 
التي لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني. وتستمر هذه الجماعات في التمرد عبر وسائل متنوعة، مثلما 
جرى في محافظة حضرموت ، حيث تبنى تحالف قبلي في اآلونة األخيرة حملة مسلحة )لتحرير( أراضيهم، 
وفي المنطقة الغربية من تهامة، تم استخدام العصيان المدني لتأكيد الحكم الذاتي المحلي للمرة األولى 
منذ ما يقرب من القرن.. اضافة الى ما يقوم به الحراك الجنوبي من اعمال  مقاومة أقوى، بينما ال تزال الحرب 

الطائفية شمال صنعاء تنتشر، وأنصار الحوثي يسعون إلى توسيع األراضي الواقعة تحت سيطرتهم.

إعالم االخوان يبيع 
األوهام وَيِعد بتوزيع 

كنوز قارون

من  تسليم مفاتيح الجنة  الى بحيرة نفط   
الجوف الى اصوات بنات الحور في خنادق جبل 
الصمع وغيرها،  تواصل ابواق االصالح وأتباعهم بيع 
االوهام للشباب والسذج من الناس ..ولم يتركوا وسيلة 
رخيصة للضحك على االبرياء ممن يصدقونهم إالَّ 

وروجوا لها عبر مختلف المنابر ..
وقد ال نستغرب ان يخرجوا علينا بأكاذيب جديدة 
ويزعموا انهم عثروا على كنوز قارون وخاتم سليمان   
ولن يكشفوا عنها  او يوزعوا  تلك الثروة والجن إالَّ بعد 
ان يصوت لهم المواطنيون في االنتخابات القادمة ..

االسبوع الماضي وبعد كارثة الترويج للعمل في ليبيا 
وعبر مكاتب مشبوهة لهم وزجهم في مناطق الموت 
هاهي ابواق االصالح االسبوع الماضي تروج عن  وهم 
جديد في دولة قطر وتتحدث عن اتفاق الستقدام 
العمالة اليمنية .. بيد ان مراقبين اواقتصاديين 
استبعدوا أن تفي دولة قطر بوعودها بشأن استقدام 
العمالة اليمنية للعمل في لديها.. وكانت وكالة االنباء 
اليمنية سبأ قد ذكرت انه تم التوقيع في العاصمة 
القطرية الدوحة على البروتوكول اإلضافي التفاقية 

استقدام العمالة اليمنية إلى دولة قطر.
واوض��ح مراقبون ان دول��ة قطر كانت قد وعدت 
اليمن في عام 2000م 2010 و2013 باستقدام 

عمالة يمنية إلى قطر لكنها لم تِف بالتزامها.
مشيرين الى  ان دولة قطر تقدم شروطًا ومواصفات 
معينة الستقدام العمالة إليها )شهادات ولغة وغير 
ذل��ك(، فيما أغلب العمال في اليمن عاديون وليس 

لديهم اي مؤهالت دراسية.
وكانت وسائل اعالمية يمنية قد ذكرت العام الماضي 
ان ليبيا أبرمت مع اليمن اتفاقية بشأن استقدام عمالة 

يمنية إلى ليبيا، فيما نفت ليبيا صحة تلك االنباء.


