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يا هذا...
ما أرحب دنيا الفكر

وأوسعه،
فلماذا تسجن فكرك

في دائرة الرأي الواحد
 والحزب الواحد؟!

حاول أن تسأل نفسك:
هل أنت من المشهود عليهم

 في محكمة العدل الكبرى
أم أنت الشاهد؟!

أنت وأنا نبحث عن التغيير.. نتمنى    
االنتماء الى بلد متطور تكون فيه 
الهيبة للدولة والسيادة للقانون والرفاهية 

والعدالة للشعب.
۹  هذه االهداف وغيرها تتصدر أحاديث 
الجميع.. لكن الخالف الجاثم على الصدور 
الجارح للضمائر والقلوب هو كيف يكون 

ذلك..؟
۹  لقد جربنا في هذه البالد قاعدة »ما بدا 
بدينا عليه وما نزل من السماء تستلقفه 
االرض«.. جربنا الصراع بالكلمات والصراع 
بنصب الخيمات وال��ص��راع بالقذائف 
والطلقات وص��ار علينا تجريب العقل 
وإعطائه الفرصة ألن يكون البديل عن أي 
تصعيد بعد الذي كان ويكون من توقف 

معظم مالمح الحياة..
۹  نحتاج للتغيير فلماذا ال نجعل التغيير 
سلميًا نراعي فيه المصلحة العامة لليمن 

وشعبها الطيب..
عندنا دستور فلماذا ال نطبقه بروح 
جديدة واعية مسؤولة ال تجتر النوايا 

السيئة..؟
وأمامنا المبادرة الخليجية.. فلماذا ال 
ننفذها ولكن دونما إغفال لآلليات بحيث 
ال تتحول المبادرة نفسها الى أزمة بل وإلى 

سلسلة أزمات..؟!
۹  ليس مطلوبًا أن نهدم البالد حتى 
نؤكد ثوريتنا أو رغبتنا في التغيير.. يجب 
أن نتعلم كيف نحافظ على اليمن وكيف 
نتجاوز االنفاق المظلمة.. ليس بالمواجهة 
وليس باللغو والشطط وإنما باختيار أفضل 

ما عندنا من فكر.
۹  نحن على مفترق طرق إحداها خطير 
وسيدفع ثمن عبورها الجميع وحينها لن 

ينفع أن نردد مع الشاعر:
أنتم بأيديكم جرحتم قلبكم

وب��ك��م إل��ي��ك��م ج���اءت اآلالم

قال تعالى: »يا أيتها النفس المطمئنة  عبداهلل الصعفاني
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي«
صدق اهلل العظيم

األخ االستاذ/ عبدالملك عبدالغني -حفظه اهلل 
أسرة الشهيد األخ واالب��ن/ محمد عبدالعزيز 

عبدالغني- حفظهم اهلل
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم منكم 
ولكم وإلى كافة أفراد أسرتكم الكريمة بخالص 
العزاء وصادق المواساة القلبية بوفاة المغفور 
له -ب��إذن اهلل تعالى- الشهيد الكبير االستاذ 

عبدالعزيز عبدالغني - رحمه اهلل.
أيها الشهيد التقيتك مرات ومرات وما من مرة 
اال وي��زداد احترامك وتقديرك وقيمتك، وأنت 
تسأل عن فلسطين وأهل فلسطين وتعيش 
معاناة الشعب العربي الفلسطيني، متحدثًا من 
وجدانك وحرصك على فلسطين وأهل فلسطين 
متواصاًل مع حرص فخامة األخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح.. وكم من مرة تقول لي: »إنك 

تتمنى الصالة في القدس المحرر«.
أيها الشهيد، بإذن اهلل سيُحقق أمنيتك أبناؤك 
وأح��ف��ادك، وه��ذه أمنية كل مسلم عربي حر 

شريف.
الشهيد »عبدالعزيز عبدالغني« عنوان عربي 
ترجل الى دار الحق، وجه من وجوه أولئك األماجد 
المفعمين بحب فلسطين وممن حملوا في حنايا 
القلب فلسطين وهموم األمة العربية، ولكنك 
ستبقى أيها الغالي عالمة فارقة مشرقة كما 
لليمن الحبيب ولفلسطين أيضًا وألمتك العربية.

أيها الكريم ابن الكرام، يا بن العرب، يا بن 
اليمن الحبيب، يا بن تعز األبية، تعز العز، في 
كل محطاتها التاريخية رحلت وتركت سيرة 
زكية عطرة معطرة بأريج برتقال يافا، سيرتكم 
تقتدى.. أنموذجًا للرجال.. الرجال الذين ذكراهم 
لن تغيب يا صاحب الصفاء الروحي وسمو الوجدان 
اإلنساني، ستبقى ذكراك منقوشة في ذاكرة كل 

من عرفك وسمع عنك.
أيها الشهيد، الشرفاء يذكرون بسيرتهم.. 
الشرفاء  ال يموتون، بل يبقون على مر الزمن، 
هم  د جسا أ ن  ا بفقد حتى  متهم  أ ن  و يجسد
الطاهرة.. ماذا لإلنسان من قدر سوى أن يكون 
شريفًا طهورًا يحمل القيم والمبادئ من أجل أمته 
في حضرة الشرفاء األتقياء األنقياء، ترفعهم الى 

الرفيق األعلى.
الشرفاء ال يموتون بفقدان أجسادهم الطاهرة، 
بل ينغرسون في األرض.. يُورفون ويثمرون.. 
وتخضر بهم الحياة.. يلغي الموت أجسادهم 
الطاهرة ولكنه يستحضر معنى الحياة ستبقى 
أيها الشهيد، حاضرًا في الوعي والقلب والضمير.

لك ولكل شهداء اليمن واألمة العربية باقة ورد 
من فلسطين، من القدس، ألرض اليمن الحبيب 
التي تحتضن بين جوانحها أعز وأغلى الرجال.. 
ولشعب اليمن الحبيب، والذي تخضبت بدمائهم 

الزكية أرض فلسطين الطاهرة.
المواساة القلبية من أبناء فلسطين على أرض 
فلسطين وأبناء فلسطين على أرض اليمن 
الحبيب الذين يعيشون في كنف أهلها أبناء اليمن 

الكرام.
إنني وكادر سفارة فلسطين في الجمهورية 
اليمنية الشقيقة نشاطركم األحزان بهذا المصاب 
الجلل، نسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويسبغ عليه كريم 
عفوه ومغفرته ورضوانه ويلهمكم وكافة أفراد 
العائلة الكريمة الصبر والسلوان والسكينة 

وحُسن العزاء.
ولتبلل مثواك قطرات الندى،،

إنا هلل وإنا إليه راجعون..

سفير دولة فلسطين
ممثل منظمة التحرير الفلسطينية
لدى الجمهورية اليمنية

من تآمر ومن قتل

؟ ؟

طريق العقل..!!

عنوان 
عربي  
ــل ترجَّ

رجل االعتدال والحكمة والصبر 
مثل إستشهاد المغفور ل��ه األس��ت��اذ الجليل  

عبدالعزيز عبدالغني بعد معاناة شديدة جراء 
إصابته البالغة في الحادث اإلرهابي الشنيع الذي استهدف 
فخامة األخ رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، 
خسارة كبيرة وجسيمة للوطن.. وبوفاته تكون اليمن قد 
خسرت رمزًا من الرموزالوطنية العمالقة بما يمتلكه من 
رصيد نضالي كبير ومشرف ساهم في صنع اليمن الحديث 
ومستقبله المشرق.. وقد اشتهر بطالقة اللسان ونزاهة 
السلوك وعفة اليد والثبات على المواقف الوطنية وبسمو 

األخالق ونبلها.
كما كان للفقيد -رحمه اهلل- مكانة عظيمة وبارزة في 
الدفاع عن الوحدة اليمنية واالنتصارلها وتثبيت دعائمها 
سواًء بالكلمة المسؤولة أو بالمواقف العملية الشجاعة فكان 
مثااًل يحتذى به في سبيل ترسيخ قيم الحرية والعدالة 

والمساواة التي آمن بها واستبسل من أجلها في كل المواقع وعمل على 
هدى منها في كل المناصب التي تبوأها وبقي مؤمنًا بهذه المثل والمبادئ 
حتى آخر لحظة من حياته الميمونة واستطاع أن يقدم دروسًا بليغة في 
األداء السياسي والحفاظ على وحدة الوطن وحماية نهجه الديمقراطي مع 

التزام فذ بثوابت وقواسم المصلحة الوطنية العليا.

وكان خالل توليه جميع المناصب التي تسنمها مثااًل 
لرجل الدولة المشهود بالكفاءة والتفاني واإلخالص 
والنزاهة في تحمل المسؤولية وأداء الواجب، كما كان 
للفقيد دور مشهود في عملية النهوض االقتصادي 

والتنموي.
وخالل مرحلة عطائه الوطني كان مثااًل لالعتدال 
والحكمة والصبر، دائ��م االنحياز لمصلحة الوطن 
والشعب، تجسّدت فيه أصدق معاني النبل والشرف 
والكرم والتضحية جعلت منه هذه السمات واحدًا من 
أولئك الرجال الذين تركوا بصماتهم الواضحة في تاريخ 
اليمن  الذين ينبغي علينا السير على خطاهم واتباع 
نهجهم واالستفادة من سيرتهم الزاخرة بالحكمة والعزة 

والكرامة والوطنية.
نسأل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح 

جناته ويلهم الشعب اليمني وأفراد أسرته الصبر والسلوان.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

٭ مدير مكتب رئاسة الجمهورية 

علي محمد اآلنسي ٭

بأموال القذافي
قناة »العربية« تكشف تورط حسين 
األحمر ومنّاع في التآمر على المملكة

> أك��دت الوثائق السرية 
ان  لقذافي  ا لعقيد   ا لنظام 

حسين االح��م��ر وف���ارس 
ماليين  استلما  ع  منا
ال���دوالرات من نظام 
ال���ق���ذاف���ي  ب��ه��دف 
زعزعة امن واستقرار 
ال��س��ع��ودي��ة , وف��ي 
بانوراما   « برنامج 
» ال��ذي بثته قناة 
السبت  »العربية« 
تحدثت عن العديد 
من الوثائق السرية 

ل��ل��م��خ��اب��رات وال��ت��ي 
كشفت عن العديد من 
القضايا الغامضة, من 
بينها استالم حسين 
األحمر وف��ارس مناع 

ماليين ال���دوالرات 
من القذافي وإمداد 
ل  لما با ثيين  لحو ا

والسالح.
وبينت الوثائق 
وفقا ل��»براقش 

ن��������ت« ان 
ح����س����ي����ن 

االحمر  تعهد للقذافي بزعزعة 
االمن واالستقرار في المملكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة خ��الل 
الزيارات التي قام بها الى 
ليبيا والتقى خاللها بمعمر 
القذافي ، فيما أشارت الى 
ان فارس مناع أكد 
ل��ن��ظ��ام ال��ق��ذاف��ي 
قدرته على اغراق 
السعودية باألسلحة 
وال����م����خ����درات , 
وأش�����ارت ال���ى ان 
ع��م��الء ل��ل��م��خ��اب��رات 
الليبية واصلوا اللقاءات 
مع صهر حسين االحمر 
» سبأ ابولحوم » بهدف 
إي���ص���ال ال���دع���م إل��ى 
الحوثيين وكذا التنسيق 
م���ع ت���اج���ر ال��س��الح 
ف��ارس مناع الم��داد 
الحوثيين بالسالح 
وت��ح��وي��ل مبالغ 
مالية الى حسابات 
ف�����ارس م��ن��اع 
ف���ي ال��ب��ن��وك 

األوروبية.

حميد يوعد 
محافظين بمنصب 

رئيس وزراء
ال��ق��ي��ادي ف��ي الحركة   

االن��ق��الب��ي��ة الفاشلة 
حميد األحمر صرف حتى اآلن 
تعهدات لعدد من المحافظين 
بمنحهم منصب رئيس الوزراء 
إذا قبلوا وساعدوهم في اسقاط 
لهم  وتسليمها  تهم  فظا محا

لتكون أشبه ببنغازي الليبية!!
ن��ف��س ال���وع���ود يمنحها 
المنشقون ويصرفون وزراء 
وأيضًا سفراء ومدراء و.. و.. الخ.. 
أحد المحافظين تندر على 
مطلب حميد ب��ال��ق��ول: م��اذا 
لخيام  ا في  للشباب  أبقيتم 

إذا صرفتم منصب رئيس 
الوزراء والحقائب الوزارية.. 

وبأي حق.. ويكفي أنكم أعلنتم 
أنكم سترشحون رئيسًا من 
المحافظات الجنوبية، فنصَّبتم 
باسندوة إلقصاء الدكتور ياسين 

سعيد نعمان..؟!
وع���ظ���م اهلل األج���ر 
ل��ش��ب��اب ال��س��اح��ات.. 

فاعتصامهم ثمنه العصيد 
والفطير فهو أكبر منصب لهم.

نيدو المشترك..!!
بعد مشاهدتهم لما حدث  

في ليبيا، تعتقد قيادات 
احزاب اللقاء المشترك أنهم قادرون 
على اس��ت��خ��دام اس��ل��وب القص 
واللصق لتجربة المعارضة في 

ليبيا على المعارضة في اليمن.
اال أنها مازالت تبحث حتى اآلن 
عن حلف نيتو يساندها في فكرة 

شنَّ قصف جوي على اليمن.
الثابت حتى هذه اللحظة أن 
قيادات في المشترك لم تستطع 

إقناع حتى أطفال النيدو بمزاعم 
ثورتها ولم تجد سوى »نينو« أوالد 
األحمر والفرقة.. وكل من معها لم 
يقتنعوا سوى باستهداف محطة 

مارب الغازية.

مجنون يكيل 
»تراب«..!

ف�����ي ص�����ورة   
ك��اري��ك��ات��وري��ة 
س��اخ��رة رس��م المثل 
الشعبي شكل المنشق 
علي محسن وهو البس 
ك��راف��ت��ة وي��ح��اول ان 
يقدم نفسه كزعيم.. 
ليعلق الشارع اليمني 
ع��ل��ى ذل��ك 

بترديد المثل القائل: 
»إذا رأيت مجنون يكيل 
ت����راب ق��ل ل��ه يكيل 

ويوفي..«.
أم�����ا ف����ي ص��ف��ح��ة 
ال��ف��ي��س��ب��وك ف��أح��د 
المشاغبين لم يكترث 
ل��م��ا ق��ال��ه المنشق 
علي محسن.. ولكنه 
استغرب كيف استطاع  
ارتداء كرافتة بعد 33 
سنة.. وب��ارك للشباب 
ان���ت���ص���ار ث��ورت��ه��م 
ودعاهم ال��ى مغادرة 

خيام االعتصام..
اما الخبثاء فقد علقوا 
حية  مسر ع��ل��ى 
خ����ط����اب ع��ل��ي 
م�����ح�����س�����ن 
واع����ت����ب����روا 
لك  بذ يمه  تقد
لمخجل  ا لمشهد  ا
إساءة له.. ومرمطة 

آخر العمر.

> في مطلع القرن الماضي ثار العرب ضد األتراك وسفكت الدماء في مختلف 
أرجاء الوطن العربي.. وتعددت أسباب الثورة.. لكن كان لورنس العرب هو المحرك 

مثلما هو الصهيوني الجديد برنار ليفي الذي يشعل الفتن بين أبناء األمة..
باألمس نجحت الثورة العربية وطردت االتراك ألنهم كانوا يكسِّرون أحرف 
اللغة العربية عند قراءتهم للسبع المثاني.. وانتهت تلك المأساة باتفاقية 
سايكس بيكو ودخول المستعمر االوروبي الى ديار العرب. وبعد قرن ها هي 
قوات حلف الناتو تحرر ليبيا والعراق وجنوب السودان والصومال وافغانستان.. 
وتضع مصر بين قنبلتي المسلمين واألقباط.. وسوريا أمام فوهة بنادق 

الحاخام »وثوار« االخوان.. و.. و.. الخ.
ومثلما أضعنا قبل قرن فلسطين بوعد بلفور.. ها هي كل أرض العرب 
مهددة بالضياع بالتغيير »بثوار» النيتو.. وتصعيد حكام على نمط أبورغال 

وابن العلقمي.. وما أكثرهم في بالد العرب..!!

في بيان لها:
نقابة الصحفيين تطالب قناة »سهيل« 
باالعتذار للزميلين الصعفاني والهياجم

أص���درت نقابة   
ال��ص��ح��ف��ي��ي��ن 
ي��وم أم��س بيانًا دانت 
فيه االس��اءة للزميلين 
ني  لصعفا ا ع��ب��داهلل 
بة  لنقا ا مجلس  عضو 
لهياجم  ا لعزيز  وعبدا
م��دي��ر ت��ح��ري��ر موقع 

»الثورة نت«.
 وأع��رب��ت النقابة عن استيائها وقلقها 
الشديدين لما نشرته قناة »سهيل« الفضائية 
على شريطها االخ��ب��اري من إس��اءة لعضو 
مجلس النقابة عبداهلل الصعفاني والزميل 

عبدالعزيز الهياجم.

وق��ال��ت: إن النقابة 
ت��أس��ف ل��م��ا ت����روج له 
القناة دون االستناد الى 
وثائق .. معربة بأن ذلك 
يعتبر ترويجًا للشائعات 
لمسيئة  ا و ضة  لمغر ا
للزميلين وأنه مدان وغير 

مقبول.
 وطالب بيان النقابة 
قناة »سهيل« باالعتذار الصريح للزميلين 
الصعفاني والهياجم .. داعية وسائل االعالم 
الى الحذر وعدم التحول الى منابر لإلساءة إلى 
الزمالء الصحفيين واإلعالميين وتحري الدقة 

والمصداقية عند النشر.

مجلة »الجيش«.. تألق مستمرمأساة األمة
مجلة »الجيش« في اصدارها 
2011م  سبتمبر  ل��ج��دي��د  ا
تقدم ع��ددًا زاخ��رًا بالمعلومة 
المعززة بروح المهنية الصحفية 
العالية وعلى مستوى العديد من 
الموضوعات والقضايا المتصلة 
بالشأن الوطني والعام والقضايا 

المتصلة بها كمجلة متخصصة..
تهانينا.. ومزيدًا من التألق.

الشهيد يكشف صور القتلة
كشفت مصادر مطلعة أن قيادات   

في المشترك مع المنشق علي 
محسن وأوالد األحمر وجهوا أتباعهم 
بإزالة صور شهيد الوطن والشرعية 
الدستورية والديمقراطية االستاذ 

عبدالعزيز عبدالغني.
واستنكر عدد من المواطنين 
إق����دام ت��ل��ك ال��ع��ن��اص��ر على 
اس���ت���ح���داث ن���ق���اط تقطع 
وتفتيش تفرض عليهم إزالة 
ص��ور الشهيد عبدالغني من 

سياراتهم.
وقالوا: إن هذا العمل الالأخالقي 
والالإنساني يكشف بوضوح صور 
المجرمين والقتلة والمتورطين في 
إراق��ة دماء الشهداء في حادثة جامع 

النهدين وغيرها من الجرائم االرهابية.

المدعو عزمي بشارة كم هو مثير  
للشفقة حين يتحدث عن الشأن اليمني 

ويبتسم في وجه مذيعة »الجزيرة« على أنه أدى 
المطلوب منه وسيستلم بعد المقابلة خمسة آالف 

دوالر.
بالطبع فشيكل عزمي يعتبر محلاًل سياسيًا يهوديًا عربيًا 
نادر الوجود، إذ من السهل ان تجد شخصًا يدرك معنى 
الشرف والكرامة يتحدث في أي شأن يطلب منه.. ومن 

الصعب ان تجد شخصًا  كلماته  ومواقفه وصورته ال 
تختلف عن عارضة األزياء القابلة لكل المقاسات 

واأللوان كعزمي بشارة.. ولو كان غيورًا 
لثار على أرض فلسطين وزهرة 

المدائن!

شيكل عزمي

باسم عبداهلل اآلغا


