
ارتياح شعبي..
يتندر المواطنون من  

قصص االستقاالت من 
المؤتمر الشعبي العام..

ويــؤكــدون أن المؤتمر بدأ 
بإصالحات حقيقية تؤشر لنجاح 
عملية االصالحات الوطنية التي 
صاً  خصو  ، تمر لمؤ ا ها  يتبنا
ا  صبحو أ لمنتفعين  ا ن  أ و
يتساقطون تباعاً ويلهثون 
الى ساحات االعتصام بعد أن 

أدركوا أن فيها ما يغري.. وقد 
بدأ افسادهم فيها تفوح روائحه 

حد االختناق..

حسن عبدالوارث
Wareth26@hotmail.com

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م

contact@almethaq.net

واحد يجمعنا وطن
وهواٌء واحد وتراب

ونخاف من الحرب
ومن وجه الجوع

.ومن طغيان الصوت الواحد
يا تجار الحرب ويا أنصار الفوضى
سنظل نناجي بالكلمات ضمائركم
الوعي  بقايا  بالشعر  ونــحــرك 

!الراكد

Monday: Issue (1545)- 7 Mar.  2011االثنني : العدد (١٥٤٥) -  ٧/ ٣/ ٢٠١١م -  اِّـوافق : ٢ / ربيع ثاني / ١٤٣٢هـ

في قضية الــحــوار مع الشباب   
المعتصمين المطالبين باسقاط 
النظام فإن بعض من توكل لهم مهمة 
محاورة الشباب يمثلون كارثة في طريقة 

محاولتهم االقناع.
۹  على سبيل المثال قد يطرح الشاب 
المتداخل للضيوف في االستديو مسؤولية 
الرئيس علي عبداهللا صالح عن أكثر من 

ثالثة عقود من الحكم..
ومثل هذا الطرح مــردود عليه بكون 
هذه الفترة شهدتها ظروف وأوضــاع ال 

يمكن أن تحسب على الرئيس وحده..
وإالّ ما هي مسؤولية الحزب االشتراكي 
عن فترة حكمه للمحافظات الجنوبية 
والتي امتدت حتى العام ١٩٩٠م الذي 
شهد إعالن دولة الوحدة حينها تحملت 
دولة الوحدة مسؤولية البناء من الصفر.. 
ــؤالء عــن فترات  ومــاهــي مسؤولية ه
التقاسم وحرب الردة واالنفصال.. وماهي 
مسؤولية التجمع اليمني لإلصالح خالل 

تواجده شريكاً في السلطة؟!
۹  وال يمكن لمن يقيم مرحلة تاريخية 
لقائد أن يغفل الظروف التي تحيط به 
سواًء في انشغال االشتراكي عن البنية 
التحتية في الجنوب ببنية الشعارات 
أو التركة الثقيلة التي ورثها الشمال 

والجنوب باإلمامة واالستعمار.
۹  كما ال يمكن إغفال أدوار هذه القوى 
التقليدية التي كانت دائماً تنشر ثقافة 
القبيلة على حساب المدنية والتحضر 
وبطريقة ال تقبل إالّ بمسؤولين وحكومة 
تسمع الكالم وإالّ تم ركوب موجة الشباب 

على الطريقة التي نشهدها.
۹  بعض المحاورين للشباب بحاجة ألن 

يذاكروا حتى تنجح مهمتهم.

حوار تصحيح 
الصورة..!

عبداهللا الصعفاني

النخبة في 
التصنيف ..

قريباً

أخبث مراوغ!!قلة.. وبس
هناك قلة مازالت   

ــا  ــم تـــــــــروج ل
تعتقد أن هناك أغلبية 

صامتة في صفوف 
الشعب،وال ندري 

رأى  أن  بعد 
الجميع بأم 
ــم  ــه ــن ــي أع

ـــرات  ـــمـــســـي ال
الــمــلــيــونــيــة 

الحاشدة التي تجوب عواصم 
المحافظات، معلنة موقفها 
الثابت والمنتصر لمبادرة 
الرئيس.. ورفضها القاطع 

لمشاريع  المشترك الدامية، 
ناهيكم عن التدفق 
ت  نا لبيا لمستمر  ا
التأييد الصادرة من 
ت  ليا لفعا ا مختلف 

الجماهيرية.
 وإزاء كل تلك 
الدالة  الحقائق 
ـــــى  ـــــل ع
ية  حيو
الشعب،  

األغلبية فــإن تلك 
الصامتة ال وجود لها إالّ في 

عقليات أولئك المرضى.

يستحق المشترك أن يحوز على لقب  
أخبث مراوغ وأخطر مخادع في تاريخ 
دبلوماسية المعارضة في الوطن العربي، وأن 

ــــراءة اخــتــراع.. تـــــكـــــون  لــهــم ب
فــي فــن الدجل 
. في  المسيس.
قائمة االتــحــاد 
العالمي للكذب 
لتشكيل  ا قيد   -
- الــــذي قد 
تكون تجربة 
المشترك في 
إدارة الصراعات.. 
ـــة  ـــي ـــع ـــرج ـــم ال

األساسية والوحيدة لالتحاد.

بدأت تداعيات ثورة شباب مصر -   
بعد نجاحها المباشر - تتجلى في 

غير لبوس..
ولعل من أهم هذه التداعيات - وهو ما كان 
متوقعاً - ردود األفعال الساخطة ضد عدد 
من األدباء والكتاب والصحافيين والفنانين 
الذين إما ناصروا الرئيس مبارك خالل الفترة 
الماضية - وبالذات في أيام عهده األخيرة - 
أو الذين هاجموا المتظاهرين في ميدان 
التحرير وغيره من األماكن في عموم البالد، 
بل إن بعضهم شطح كثيراً في هذا الهجوم 
بأن طالب بإحراق المتظاهرين أو وصفهم 

بالعمالء والخونة!!
مثل هذا المشهد يكشف عن حالة تستحق 
الوقوف قبالتها طويالً.. ففي المنعطفات 
التاريخية التي تشهدها حياة الشعوب، 
تشرئب األلباب شطر المواقف التي تعلنها 
نخبة القوم تجاه هذه المنعطفات.. وأبرز 
رموز هذه النخبة هم أهل القلم وجماعة 
الفن.. وتكون هذه المواقف ذات أثر بالغ في 
المواقف العامة ألفراد المجتمع، باعتبار أن 

النخبة تكون القدوة في غالب األحيان.
لدينا - مثاالً - يتم تصنيفنا على أكثر من 
صعيد وفي أكثر من قالب.. فثمة األدباء 
والكتاب والصحافيون والفنانون المؤيدون 
للوحدة، أو الداعمون لالنفصال.. وهي 
القضية األكبر واألهم في مصاف التصنيف..
وثمة من يصنف على أســاس تأييده 
للرئيس أو النظام.. وآخرون هم الخصوم.. 
أو جماعة اليسار، وجماعة اليمين.. أو ثمة 

الديمقراطيون ، وثمة الشموليون..
وغيرها من التصنيفات التي تسقط كلها 
في قارعة الهوامش وسقط المتاع، في 
مقابل التصنيف الحقيقي األهم واألكبر 
وهو الموقف من وحدة هذا البلد، ثم تبعات 
هذا الموقف على غير صعيد، كالديمقراطية 
والــتــعــدديــة وحــريــة الصحافة والنظام 
السياسي وغيرها من األمور التي تستقيم - 
أو تعوج - في ظل عالقتها المباشرة بالقضية 
المقدسة، أي الوحدة.. فما هو دون هذه 
القضية يجوز اللعب - به، أو معه، أو عليه، أو 

فيه - مع أي طرف، حتى مع الشيطان!! 
وأعتقد أن األيــام القادمة ستشهد فرزاً 

وتصنيفاً على نحوٍ بالغ الحدة !!

الواحدي مسؤوالً مالياً 
لمؤتمر ريمة

ــدر االخ المناضل عبده ربه    أص
منصور هادي النائب األول لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام - األمين العام قراراً 
تنظيمياً رقم (١٤) لسنة ٢٠١١م قضى 
بتعيين األخ/ فؤاد عبدالواحد علي الواحدي 
مسؤوالً مالياً لفرع المؤتمر الشعبي العام 

بمحافظة ريمة..

الوطن يزدان بأعراس الشباب
 في ميدان التحرير

 ال تبحث
 عن الخبر
بعد اآلن
لالشتراك:
ارسل حرف 

على رقم: 
ش
5040

الوائلي رئيساً لتحرير «اليمن»أقالم في مواجهة البالطجة
زمالء المهنة لم يسلموا أيضاً من اعتداءات   

وتعسفات واسفافات عناصر وبالطجة 
المشترك، حيث اصيب العديد منهم في مواقع 
العمل وخدمة الحقيقة ومن هؤالء الزمالء وليد 
علي غالب وصقر المريسي وسلطان قطران 
ومندوب الفضائية اليمنية وهذه نماذج قليلة من 
االعتداءات  التي تمارس ضد اإلعالميين بصورة 
بشعة ال تعكس سوى ضيق المشترك وبالطجته 

بالرأي اآلخر.

الــزمــيــل أمــيــن الــوائــلــي  
عين مؤخراً رئيساً لتحرير 
صحيفة «الــيــمــن».. تمنياتنا له 
المزيد من النجاح واالسهام الفاعل 
فــي تطوير الــرســالــة اإلعالمية 

لقيم  وا لمثل  ا مــن  لمزيد  با
المهنية.

مطر.. مطر
 

الــنــزول المفاجئ للمطر 

في الساعات المتأخرة من 

ليلة أمــس أحــدث خناقاً حــاداً بين 

المعتصمين أمــام الجامعة، وصل 

حد التزام المشترك بتوفير «فلكي» 

للمخيمات على غرار ما تم توفيره 

من «منجمين سياسيين» إليها..!!


