
< عـــنـــدمـــا ال تــســلــم 
مليشيات االحمر السالح، 
ويطالب االصالح بتسليم 
سالح الحوثيين بصعدة، 
يــكــون هــذا شــاهــدًا آخر 
ـــى نــــفــــاق االصــــــالح  عـــل
وتناقضه.. عندما يصر 
االصـــالح أن سلطته في 
الحكومة ال تتعدى ثالث 
وزارات، بينما الكل يعلم 
أن رئيس الوزراء محسوب 

على االصالح.

< كنا في عهد صالح نطالب برفع 
الضمان االجتماعي، واليوم نخاف 
من قطع مرتبات الموظفين، كنا 
نناقش قضية البطالة، والــيــوم 
نطالب بتأمين المؤسسات العامة، 
كــنــا نــطــالــب بتوسيع الــخــدمــات 
الكهربائية واليوم بتوفير وقود 
لزيتية، كنا نطالب  للمصابيح ا
بتنمية المجتمع واليوم نطالب 
ــد رفــع  ــري بــتــوفــيــر دولـــــة، كــنــا ن
مستوى الرفاهية، واليوم نطالب 

بحد معقول للكرامة..

< أصدقنا القول يا فخامة الرئيس، بربك ما 
الذي يجري في هذا البلد؟ إئتمّناك على حياتنا 
وعلى أموالنا وعلى أرزاقنا وعلى أوالدنــا وعلى 
مستقبلنا يــوم أن صوتنا لك في ٢١ فبراير 
٢٠١٢م ألن تقود سفينة هذا الوطن نحو بر 
األمــان.. ركبنا معك السفينة مغمضي األعين، 
مطلقين لك العنان في أن تبحر بنا حيثما تشاء، 
وفــي أن تخوض بنا عباب البحر كيفما تشاء، 

المهم ترسوا بنا في بر آمن.
أكثر من عامين من هذا االبحار لم نجِن منه غير 
دوار البحر وغير الفزع والخوف من لصوص اليم 
وقراصنته، وغير الوحشة من ظلمة لياليه ومن 

ركض السحب الداكنة في كل اتجاه تذهب إليه..

< عندما تنعدم المشتقات من ديزل 
وبــتــرول وتنقطع الكهرباء بشكل شبه 
نهائي ويضيع مشروع الماء ويرتفع قيمة 
ــى خمسة ثــم ستة  وايـــت الــمــاء ليصل ال
ــال، ونتفاجأ أيضًا بأزمة غــاز، ما  آالف ري
ى إذًا في حياة المواطن؟ عن أية 

ّ
الذي تبق

معيشة يومية نتحدث في ظل غياب هذه 
الخدمات التي تمثل شريان الحياة اليومية 

للناس؟
لسان حــال الناس حاليًا: صبرنا في كل 
شيء لكن عندما يتعلق األمر بمتطلباتنا 
الضرورية الالزمة لحياتنا اليومية فذلك ما 

ال يمكن الصبر عليه..
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طاهر يدعو اإلصالح لتحديد موقف واضح تجاه الزنداني
استغرب المفكر عبدالباري طاهر الموقف األخير الذي أعلنه الشيخ المتشدد   

عبدالمجيد الزنداني رئيس جامعة اإليمان ورفضه صياغة الدستور على أساس 
مخرجات الحوار الذي أعلن عنه السبت في جامعة اإليمان.

وأوضح طاهر أن الزنداني ومجموعته تريد تسييس الدين وتجعل الدين في مواجهة 
الحياة الديمقراطية والعدالة والمساواة، وتريد منع قيام الدولة.. مشيرًا الى أن اإلمام 
أحمد قتل العشرات من األحرار بتهمة «الدسترة»، وهذه القضية حاضرة في ذهن 

الزنداني.. الفتًا الى أن «الخلل الحقيقي ليس في هذه المجموعة، وإنما في الدولة التي 
التزال أمور معالجتها ليست بالمستوى».

«األمناء»  وعن كون الزنداني قياديًا في حزب اإلصالح، قال المفكر عبدالباري طاهر لـ
إن هناك العديد من األجنحة داخل حزب االصالح بينها جناح قبلي، داعيًا اإلصالح الى 
أن يكون موقفه شديد الوضوح من هذه القضايا.. مشيرًا الى أن موقف الزنداني منذ 

السبعينيات ضد بناء دولة النظام والقانون، وهو سبب في الكوارث التي تعيشها.

ب «طنطنة» اإلصالح!!
ّ
السبعين يكذ

على عكس ما ظل إعالم حزب االصالح يروج  
له لم يشهد ميدان السبعين يــوم الجمعة 
الماضية أية تظاهرة وبدا عاديًا للغاية غير آبٍه بطنطنة 
االخوان الذين زادت وتيرة تحريضهم للمواطنين على 
القيام باالعمال المخالفةوالمضرة بالبالد والخارجة على 

النظام والقانون ابتداًء من األربعاء.
وألنهم يجيدون تخطيط وتنفيذ الفوضى حاولوا 
تغطية جرائمهم بنشر أكــاذيــب مضللة تزعم بأن 
رئيس المؤتمر الزعيم علي عبدالله صالح دعا أنصاره 
للتظاهر يوم الجمعة في ميدان السبعين آخر أكاذيب 

االصالح والتي تندرج في اطار «سلمية.. سلمية» كشفت 
حجم غبائه للرأي العام الداخلي والخارجي وصار مسخرة 

الجميع.
فكيف يمكن لرئيس أكبر حزب يمني بدعوة أنصاره 
للتظاهر عبر اعالم حزب االصــالح وليس عبر اعالم 

المؤتمر.
بالمقابل سخر مصدر بمكتب رئيس المؤتمر من مثل 
هكذا تسريبات نشرتها مواقع ووسائل اعالم تابعة 
لجماعة االخــوان المسلمين زاعمة أن رئيس المؤتمر 
يدعي انصاره للتظاهر يوم الجمعة بميدان السبعين.

وقال المصدر في تصريح له الخميس الماضي: إن هذه 
تسريبات كاذبة جملة وتفصيال ومعروف من يقف 
هــا وألية غاية يطلقها خصوصا في هذا التوقيت  وراء
وفي ظل تداعيات وأحداث موجهة من ذات المطبخ 

خالل اليومين األخيرين على وجه الخصوص.
وأوضح المصدر بمكتب رئيس المؤتمر الشعبي 
العام أن هذه وغيرها من اإلشاعات والتسريبات 
المفضوحة تعمل لتصدير وتكريس أجندة تأزيمية 
وتجتهد في شق الصف الوطني بين المؤتمر الشعبي 

والرئاسة.

«اإلخوان» يغلقون «اليمن اليوم»

إغـــــــــالق قـــنـــاة  
«اليمن اليوم» 
ــاذ  وكـــذلـــك اقـــصـــاء االســت
عبده محمد الجندي من 
منصبه نائب وزير االعالم 

وتعيين خطيب متطرف ومحرض على 
العنف والكراهية وسفك الدماء اضافة الى تسليم 
قيادة وزارة االعالم لألخ نصر طه مصطفى كلها 
مؤشرات تؤكد أن االخوان نجحوا في توجيه رسالة 
قوية وشديدة الى دول مجلس التعاون الخليجي 
وكذلك الى مصر وغيرها مفادها.. أن مشروع قطر 
وتركيا هو الذي سوف يسيطر وينفذ في اليمن 

وليس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
إذ أن مداهمة الحرس الرئاسي لقناة «اليمن اليوم» 
بالقوة وتحت التهديد بأنواع األسلحة الحقيقية 
والمتوسطة والثقيلة ضد صحفيين ال يحملون 
إّال االقــالم وكاميرات التصوير، يؤكد أن العملية 
ليست كما يزعمون أن القناة تحرض على الكراهية 
والعنصرية والمذهبية بدليل أننا لم نسمع أن هذا 
الحرس لم يتحرك يومًا لضبط أية خلية ارهابية أو 
أوقف قناصة «الموترات» الذين اغتالوا العشرات 
من القيادات الوطنية المهمة في العاصمة.. بل لم 
يتحرك هذا الحرس لضبط خاليا الموت التي اغتالت 
دبلوماسيين واختطفت أجانب داخل العاصمة في 

عز الظهر.
هذه األدلــة دليل على أن الحرس الرئاسي أوكل 
إليه تنفيذ مهمة همجية متمثلة باقتحام قناة 
«اليمن اليوم» وإذاعة الـ «إف أم» ونهب وتحطيم 

كل أجهزتها ومعداتها وهذا يعني كثيرًا..
ومما يعنيه هو استكمال االنقالب على المبادرة 
الخليجية وآليتها بشكل واضــح، وفي تحٍد سافر 
للمؤتمر ولجماهير الشعب اليمني وللمواثيق 

الدولية..
المعلومات تؤكد أن قرار إغالق القناة ونهب كل 

ما فيها اتخذ قبل المظاهرات 
ــي شهدتها  ــت االحــتــجــاجــيــة ال
ــوم االربــعــاء  العاصمة صنعاء ي
الماضي بدليل أن الحكومة وافقت 
سرًا على ذلك صباح االربعاء وقد 
جــاء هــذا الــقــرار متزامنًا مع قرار 
التعديل الحكومي الــذي سلم كل وسائل االعالم 
ــوزارة لجماعة االخــوان.. وهو  الرسمية وقيادة ال
القرار الذي أثار غضب واستياء قيادات صحفية 
من حزب االصالح خالفًا للسخط واالستياء الشديد 

الذي سيتحول الى غضب شعبي قريبًا.
عود على بدء.. إن قرار اغالق قناة «اليمن اليوم» 
ليس إّال خطوة أولــى في مخطط االخـــوان الذين 
لم يكتفوا بأخونة مؤسسات االعالم الرسمية بل 
يتجهون الغالق كل المنابر االعالمية المناهضة 
لمشروعهم االخواني وفقًا للفتاوى وليس تنفيذًا 

للقانون أو احكام القضاء.
وهذا ما حدث بالضبط مع قناة اليمن اليوم.. ولعل 
استهداف هذا الصوت الوطني دون غيره يؤكد أن 
مخطط االخوان يسير باتجاه قمع حرية الصحافة 
ومصادرة الرأي اآلخر.. خصوصًا بعد أن كان لالعالم 
المصري حضوره في فضح فساد االخوان وتآمراتهم 
للرأي العام واشعال ثورة اسقطت نظامهم والى 
األبد.. لذا فهم يرون أن االعالم الوطني في اليمن 

نجح أيضًا في فضحهم.
وكشف بشاعة فسادهم ونهبهم للمال العام 
وتآمراتهم التي ال حدود لها.. لهذا فقد أقدموا على 
تنفيذ عملية انقالبية ضد الوفاق وضد المبادرة 
واقصوا منبرًا مهمًا من منابر المؤتمر الشعبي 
العام باستخدام العنف والقوة وبما يؤكد أن عودة 
بث قناة «اليمن اليوم» أصبح قرارًا ليس مؤتمريًا 
وال يحكمه النظام والقانون وإنما قرار تتحكم به 
فوهات بنادق الحرس الرئاسي ومحركيهم من 

جماعة االخوان.

جنود يعتدون على طاقم سكاي نيوز في صنعاء
مــنــعــت قـــــوات الــجــيــش  

الخميس مــراســل قناة 
سكاي نيوز عربية ومصورها في 
صنعاء من التصوير في الشوارع 
العامة بعد يوم واحد من اضطرابات 
شهدتها احتجاجًا على انــعــدام 

المشتقات النفطية .
ــال مــراســل قناة سكاي نيوز  وق
عربية الدكتور محمد القاضي: ان 
جنودًا يتبعون الجيش منعونا من 
التصوير في شوارع صنعاء دون أي 

مبرر محاولين مصادرة الكاميرا .
مؤكدًا ان احد الجنود حاول انتزاع 

الكاميرا مــن يــد المصور الزميل 
سامي العنسي غير ان جنودًا آخرين 
قاموا باقناعه للعدول عن مصادرة 

الكاميرا .
مستغربًا مــن تــصــرفــات قــوات 
الجيش من منع وسائل االعالم من 
تصوير الحياة العامة في العاصمة 

بعد يوم من االضطرابات
ــام  ـــحـــرس الـــرئـــاســـي ق وكـــــان ال
االربعاء  باقتحام ونهب وتوقيف 
قناة «اليمن الــيــوم»، على خلفية 
االحتجاجات الغاضبة للمواطنين 

للمطالبة بالمشتقات النفطية.

أين شرف المهنة؟!

صحفيو «داعش اليمن» يبررون االقتحام!!
ليس من حق وسائل إعالمية تمول من قوت الشعب أن تمجد   

إقدام عساكر بمداهمة منبر إعالمي يعمل في العلن يقدم 
الرأي والرأي اآلخر والدفاع عن مصالح الشعب الوطن..

ليس من حق صحيفة رسمية أن تمجد أي عمل همجي ما بالكم 
عندما يكون ذلك العمل غير قانوني وال يخوله القضاء بذلك..

زد على ذلك ان قناة «اليمن اليوم» ال تمتلك مليشيات مسلحة وال 
مدافع أو معسكرات ولم تكن يومًا وكرًا إرهابيًا..

وعندما تخرج صحيفة «الثورة» الرسمية األولى تبرر الجريمة 
وتطلق التهم جزافًا ولم تتساءل حتى لمجرد التساؤل أين القانون.. 

أين القضاء.. أين حرية الصحافة.. ولو من باب استخدام ذلك لتبرير 
جريمة اغالق قناة «اليمن اليوم..!

إذا كانت نزعة الدكتاتورية والتسلط والغطرسة قد اتخذت قرارًا 
مخجًال ال يقدم عليه إّال من اليزالون يعيشون بعقلية إنسان الغاب 
فعلى «خدام بيت الجرافي» بالجراف أن يتذكروا أن الدولة المدنية 
الحديثة التي يتطلع إليها شعبنا ال يمكن أن تبنى بعقليات ال تختلف 

عن عقلية جماعة «داعش» أو «القاعدة»..
ثم ما هي الخطوط الحمراء إذا كــان الهمج ال يحترمون نظامًا 
ــرأي اآلخــر..  وال قانونًا وال يضعون أي اعتبار لحرية الصحافة وال

ويمارسون كل ذلك اإلرهاب.. فمن هو الذي يمثل خطرًا 
على اليمن.. هل هي قناة اليمن اليوم التي تنحاز إلى 
جانب معاناة شعب يهان ويذل وتسرق ثرواته وتسفك 

دماء خيرة أبنائه، وخرج يطالب بالكهرباء والماء ورغيف 
الخبز.. أم أولئك الذين اتخذوا قرارًا تدميريًا وسطوًا مسلحًا 

لمعدات القناة بتلك الوحشية والهمجية؟!..
قولوا الحقيقة.. أيها الزمالء باعتباركم لسان شعب تطحنه 

األزمات ويحتاج ألن تقفوا إلى جانبه..
اكبروا.. وال تصغروا..


