
كشفت التحقيقات التي أجريت حول 
ــويــة الــعــامــة  ــثــان ــات ال تــســريــب امــتــحــان
واألساسية عن صلة بين الرجل األول في 
وزارة التربية والتعليم ومن قام بتسريب 
االمتحانات، لكن الموضوع تم إخفاؤه في 
محاولة لطمس القضية وإبعاد الشبهات 
عن المتهمين الرئيسيين في القضية. 
ــر، فــإن إخفاء نتائج  ومهما يكن في األم
التحقيقات يثير الكثير من الريبة والشك 
حول بعض الشخصيات التي ثبت تورطها 

في التسريبات، وفي مقدمتهم الوزير المدلل لدى الحكومة التي 
لم تجرؤ حتى على تشكيل لجنة من قبلها؛ للتحقيق في قضية 

تهم مستقبل اليمن.

* الجرعة الجديدة حلوة 
بصراحة ومفيدة للصحة 
كمان، أقلها أنها ستعلم 
اليمنيين رياضة المشي، 
ــا ابـــو يــمــن؟!  ومـــن زيـــك ي
ومش قالوا العقل السليم 
فــي الــجــرعــة السليمة؟! 
وما علينا - كمواطنين أن 
نعصب على بطوننا أكثر، 
وأهم من ذلك نعصب على 

عيوننا، أقلها عشان ما نشوفش مهربي المشتقات 
النفطية وقد حاربتهم الحكومة وحولتهم إلى 

مهربي "حثاور" والشماتة عيب.

المنحة المتواضعة التي قدمتها واشنطن 
لليمن لدعم جانب من مسؤولية الحكومة ضمن 
ــذي فرضته  مخصصات الضمان االجتماعي ال
ات تحرير أسعار المشتقات النفطية.. هذه  إجراء
المنحة المتواضعة إنما تمثل تعبيرًا عن االلتزام 
تجاه االستحقاقات االقتصادية التي تفرضها 

متطلبات المرحلة الراهنة .
وإذا كانت اإلشارة هنا ال ترتبط بحجم ووجهة هذه 
المنحة ،فألن داللتها األهم - في تصوري - تذكير 

باقي الدول المانحة وتحديدًا األشقاء في مجلس التعاون الخليجي واألصدقاء 
في االتحاد األوروبي وروسيا والصين بضرورة إبداء المزيد من روح التعاون 
اإليجابي وسرعة المبادرة إلى دعم االستقرار االقتصادي لليمن لتجاوز 

التحديات الراهنة والخروج بتجربة التحول السياسي إلى مرافئ األمان .

عباس غالبفكري قاسمحسن الوريث
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اإلعالمي العيزري والتجاهل الرسمي

يناشد االعالميون والمثقفون الجهات الحكومية  
المعنية االهــتــمــام بــاإلعــالمــي الــقــديــر االســتــاذ 
عبدالملك العيزري والذي يرقد على فراش المرض في إحدى 

مستشفيات العاصمة صنعاء ..
مؤكدين على ضــرورة أن تحظى هامة اعالمية بحجم 
العيزري الذي وهب حياته من أجل اليمن وخدمة الفكر 

والثقافة واألدب  برعاية واهتمام الدولة  وذلك تقديرًا 
لجهوده الطويلة والبارزة  في العمل اإلعالمي خصوصًا 
واالستاذ عبدالملك العيزري  اعالمي مرموق والذي شنف 
اسماع اليمنييـــن بصوتــــــــــه خالل فترة طويلة من خالل 
إذاعــة صنعاء ببرامجه المتميزة والتي حظيت باهتمام 

ومتابعة  خاصة.

أكد أن أنصار صالح يفوقون بكثير أعداد خصومه..

دبلوماسي غربي: المجتمع الدولي واإلقليمي حرصوا على أهمية بقاء المؤتمر الشعبي خشية من المتطرفين

ــى اهمية اللقاء  وتــطــرق التقرير ال
التصالحي  الــذي جمع الرئيس هادي 
والزعيم صالح فــي يــوم عيد الفطر 
المبارك في جامع الصالح والذي طوى 
صفحة ثالث سنوات من خالف عميق 
بين الرجلين كاد أن يحدث انشقاقًا في 

الحزب األكبر في البالد ..
وفي هذا السياق، نقل موقع لـ"العربية 
ل عدم 

ّ
نت" عن دبلوماسي غربي فض

ــًال: "لـــم يكن  ــائ الــكــشــف عــن اســمــه ق
منطقيًا إجبار صالح على ترك العمل 
السياسي ما دام يحظى بتأييد مناصرين 
يــفــوقــون أعــــداد مــنــاصــري خصومه 

بكثير".
وتــابــع: "ابتعاد صالح كــان سيؤدي 
ــى انهيار المؤتمر الشعبي الــعــام.  إل
والمجتمع الدولي واإلقليمي كان يدرك 
أهمية بقاء المؤتمر الشعبي كحزب 
وطني وسطي جامع لليمنيين، ويدرك 
أن أي فراغ يتركه حزب الزعيم علي 
عبدالله صالح سوف تمأله تنظيمات 
متطرفة منها الــحــوثــيــون واإلخـــوان 

وحتى القاعدة".
وسجلت األسابيع القليلة الماضية 
صــعــودًا فــي شعبية حــزب المؤتمر 
الشعبي بــمــعــدالت فــاقــت بكثير ما 
كان عليه الحال في الفترة من أواخر 
٢٠١١م وحتى أواخر العام ٢٠١٣م.

ـــال المحلل  ـــذا الــســيــاق، ق ـــي ه وف
السياسي كامل محمد إنه "رغم مآخذ 

الــنــاس على السياسات االقتصادية 
والفساد الذي انتشر حين كان المؤتمر 
الشعبي حاكمًا وحــيــدًا، إال أن فشل 
خصوم الزعيم صالح وحزبه وعجز 
حكومة الوفاق الوطني عن تحسين 
األوضـــاع المعيشية، وهــو مــا تمثل 
بــأزمــات فــي الخدمات وخصوصا في 
المشتقات النفطية والكهرباء وصوًال 
إلى إقرار رفع الدعم عن أسعار الوقود 
بنسبة ٦٥٪ كل هــذا قد صب في 
مصلحة المؤتمر الشعبي وصار الناس 

يترحمون على أيام نظام صالح".
وأضاف محمد: "كما أن المخاوف من 
تمدد جماعة الحوثي المدعومة من 
إيران، وأيضا فشل أحزاب الربيع العربي 
وخصوصا مــا حــدث بالنسبة لجماعة 
اإلخـــوان فــي مصر وتــونــس واحــتــراب 
التيارات الدينية المسلحة في ليبيا.. 
كل ذلك جعل الشارع اليمني يرى مالذًا 
آمنًا في المؤتمر الشعبي العام كحزب 
وطني معتدل ومحافظ ويحظى بقبول 

إقليمي ودولي".

كشف تقرير نشرته قناة «العربية» عن ان خصوم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر  
الشعبي العام وعقب خروجه من السلطة وانتخاب عبدربه منصور هادي رئيسًا للجمهورية 
، في ٢١ فبراير ٢٠١٢م، بناًء على بنود المبادرة الخليجية، ســعوا  إلى محاولة إقناع رعاة التســوية 
السياســية بالضغط على الرئيس اليمني الســابق وإجباره على التنحي من رئاســة المؤتمر  واعتزال 

العمل السياسي وكذلك مغادرة البالد، لكن لم تتم االستجابة لتلك الدعوات.

محلل سياسي: 

اليمنيون يرون 
أن المؤتمر 

تنظيم معتدل 
يعد مالذًا 

من الصراعات 
المحتدمة

شعبية المؤتمر 
سجلت معدالت 

مرتفعة أكثر من 
أي وقت مضى

اإلخوان أيدوا الفتوى

القرضاوى: الجهاد ضد إسرائيل ليس واجبًا شرعيًا
أثار االخواني يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى   

باالتحاد العالمى لعلماء المسلمين، جدًال بين 
اإلسالميين بعد فتواه بأنه «ال ضرورة وال واجب شرعي 
لفتح باب الجهاد في فلسطين حاليًا»، ويجب تركيز جهود 

شباب المسلمين على الجهاد في سوريا 
لتحريرها من ظلم وطغيان الرئيس 
بشار األسد، حسب قوله، وأيد تنظيم 

اإلخوان فتوى القرضاوي..
وأشار محمد السيسى، القيادى 

بحزب الحرية والعدالة، التابع 
لـــإلخـــوان، إلـــى أنـــه يمكن 
مــســانــدة أهـــل فلسطين 
بـــالـــمـــال والــكــلــمــة، لكن 
الجهاد في سوريا واجب، 
باعتباره نظامًا خارجًا على 

اإلسالم، والجهاد في سبيل 
الله واجب على كل مسلم قادر 
حتلت ديار اإلسالم، وهى 

ُ
إذا ا

مسألة فقهية ال جدال فيها، 
لكن كيفية تطبيقه تختلف 
حسب الظروف واألحداث.
في المقابل، قال محمد 
ــداعــيــة  ـــري، ال ـــاصـــي األب
ــفــي، إن اإلخـــوانـــي  ــســل ال
«القرضاوى»، مفتي الدم 
األول فــي الــعــالــم العربي 

واإلســالمــي، ويــخــدم مصالح 
ـــيـــل، وأفــتــى  ــكــا وإســـرائ ــري أم

لألمريكان بجواز قصف الــعــراق وأفغانستان. وتابع: 
«هو شيخ مجرم عليه أن يتوارى خجًال، وأن يستحي من 
جرائمه وخطاياه، وهو على أعتاب القبر، وسيحاسبه ربه 

على كل خطاياه».
واستنكر علماء األزهر فتوى القرضاوي، 
وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار 
العلماء، إن «القرضاوي» يواصل تحريضه وإثارة 
الفتن بين البالد اإلسالمية والعربية لتنفيذ 
مخطط التقسيم. مؤكدًا أن «القرضاوي» وصل إلى سن 
الخرف، وعليه أن يخرس، فال يجوز أن يقاتل المسلم أخاه، 
ودور المسلمين هو التدخل كمصلحين في سوريا ووقف 

بشار عند حده وليس بمزيد من التخريب والدمار وإزهاق 
األرواح، فالله تعالى قــال: «وإن طائفتان من المؤمنين 

اقتتلوا فأصلحوا بينهما».
وطالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة 
األزهر، المؤسسات العلمية في العالم اإلسالمي بتطبيق 
ما قرره أئمة الفقه التراثي بالحجر على المفتي الماجن، 
مــؤكــدًا أن هــذا ينطبق على «الــقــرضــاوي» بعد فتواه 

األخيرة.

مدبر تفجير المدمرة االمريكية 
«كول» يواجه اإلعدام

يواجه عبدالرحيم  
الناشري، السجين 
فــي غــوانــتــانــامــو والمتهم 
بــتــدبــيــر تفجير الــمــدمــرة 
األمـــيـــركـــيـــة (كــــــول) عــام 
٢٠٠٠م في اليمن، عقوبة 
اإلعــــدام.. وطــالــب محاميه 
ــه  مــعــرفــة طــريــقــة إعــدام
ـــن فــي المحكمة  إذا مــا أدي

العسكرية، بكوبا.
ويمكن أن تصل عقوبة 
الناشري- وهو سعودي ذو 
أصــل يمني يبلغ من العمر 
٤٦ سنة- إلــى اإلعـــدام في 
حال إدانته باتهامات تشمل 

التآمر والقتل والغدر.
وأوضحت صحيفة "الشرق 
األوســــــــط" الــلــنــدنــيــة أن 
المشرعين، قالوا، إن طريقة 
إعـــدام الــنــاشــري يمكن أن 
ــا أديـــن خــالل  تتغير إذا م
مراحل االستئناف الطويلة 
الــتــي قــد تستغرقها بعد 

صدور الحكم.
ومـــن الــمــتــوقــع استئناف 
محاكمة الناشري في فبراير 
المقبل بالقاعدة العسكرية 

في غوانتانامو.
ــنــاشــري أمــام  وسيمثل ال
المحكمة في فبراير المقبل 
بالقاعدة البحرية األميركية 
فــــي خــلــيــج غـــوانـــتـــانـــامـــو 
ــات بالتآمر  ــهــام بــكــوبــا الت
مع انتحاريين من تنظيم 
القاعدة لصدم قارب ملغوم 
بالمدمرة األميركية (كول) 
بينما كــانــت تــرســو باليمن 
عــام ٢٠٠٠م، وقتل ١٧ 
من البحارة األمريكيين في 
الهجوم، وأصيب أكثر من 
٣٠ آخرين بإصابات، تتراوح 

بين كسور وارتجاج في المخ 
إلى تضرر طبلة األذن.

وقالت الحكومة األميركية: 
إنه بغض النظر عن نتيجة 
لمحاكمة، فمن سلطتها  ا
احــتــجــاز هــذا الشخص من 
ـــاعـــدة حــتــى  ـــق ــنــظــيــم ال ت
ــحــرب األميركية  انــتــهــاء ال
على اإلرهــاب، وهو ما يلزم 
ــجــازه لــمــا بــقــي لـــه من  احــت

عمره.
ويريد محامو الدفاع إبالغ 
الــمــحــلــفــيــن الــعــســكــريــيــن 
صراحة أن الناشري يمكن 
أن يعدم في حالة إدانته أو 
يحتجز طوال حياته في حالة 

تبرئته.
وقالوا: إن من الضروري أن 
يعلم المحلفون والمحامون 
وغــيــرهــم مــن المشاركين 
فــي المحاكمة مــا إذا كانوا 
يشاركون في محاكمة لها 
نــتــائــج حقيقية أو مــجــرد 
مــحــاكــمــة اســمــيــة يــحــدد 
فيها القرار السياسي الذي 
اتخذ بالفعل وجرى تأكيده 

بالنتيجة.

في كل الحاالت فال تفسير لكل ذلك الجنون 
اإلسرائيلي والقتل والتدمير الممنهج الذي تجلت 
مشاهده الدامية على أرض غــزة غير رغبة 
حكومة نتنياهو المتطرفة في إفساد المصالحة 
الفلسطينية باعتبار أن هــذه المصالحة هي 
من تمثل خطرًا وتهديدًا حقيقيًا لمخططات 
إسرائيل التوسعية ومثل هذا االستنتاج أكدته 
تصريحات قادة االحتالل والتي يفهم منها أن 
إسرائيل ترفض أي مصالحة فلسطينية أو توافق 
فلسطيني أو قيام حكومة فلسطينية واحدة 

وانها من تدفع باتجاه اإلبقاء على الوضع الفلسطيني لخدمة أهدافها 
التوسعية والتي تسعى من خاللها لإلجهاز على القضية الفلسطينية 

وشطبها من معادلة الصراع كليًا.

علي ناجي الرعوي


