
= الطريف عيدروس النقيب اكتشف موهبة الظرف 
وخفة الدم والعقل لديه فجعل يكتب في التغيير نت: 
»المنتظر من الرئيس شفاه اهلل” فاخذ يسخر من بقايا 
الرئيس كما قال وفي آخر مقالته يطالب الرئيس 
بترك السلطة للمشترك يستمتع بها ألنهم خيرة عباد 

اهلل على األرض«.

فضيحة 
= ب��دأت ألسنة الحسرة وال��ن��دم تظهر في كتابات 

منظري ومتفيقهي أح��زاب اللقاء المشترك وساحات 
التغرير فقد كتب الظريف منير الماوري مقالة في 

التغيير نت بعنوان: “اليمن: الرئيس رحل لكن 
التوريث لم يفشل” يعدد فيها حسرات 

وخيبات المعارضة والتي أجملها 
ف��ي اآلت���ي: فشلهم إعالميا 
شيكات  يملكون  أنهم  م��ع 
مكثفة  ت  ا ر و د و حة  مفتو
وثانيًا أضاع »الخبرة« أربع 
فرص لالنقالب على الحكم 
منها عدم الزحف البشري 
والثوري على المؤسسات 
السيادية في العاصمة، 
وكذلك عندما انشق علي 
محسن األح��م��ر وأي��ض��ًا 
عندما وقع المؤتمر على 
مبادرة الخليج ولم يوقعها 
الرئيس ومنها ما حدث في 
الرابع من يونيو الماضي 
عقب اإلع��الن عن رحيل 
الرئيس وأرك���ان حكمه، 
جراء محاولة اغتيال جماعية 
تعرضوا لها .. وهذا ما قاله 
حسن زيد »ما فائدة الفرقة 
إذا لم توصلنا إلى الحكم 
وبأنها ص��ارت عبئًا على 

الثورة والثوار«. 

أبواق الكذب
التحريض  = بعد فشل 

النظام محليًا وعربيًا  على 
وإقليمًا الذي قامت به أبواق 
إع��الم المشترك وقيادته 
وب��دع��م م��ن ق��ن��اة الفتنة 

»الجزيرة« القطرية وتأكدها من انصراف العالم لدعواتهم 
وأكاذيبهم بدأ المشترك يجدد الكذب ويتخبط فقد جاء في 
»الصحوة« اآلت��ي: “تساؤالت عن أسباب صمت أمريكا إزاء 

استخدام وح��دات اإلره��اب ضد الشعب.. وحدة من مكافحة 
اإلرهاب المدعومة أمريكيا تتجه إلى أرحب للمشاركة في قتل 

المواطنين”.

توكل.. ودماء الشباب
= أذاب تشكيل ما يسمى بالمجلس االنتقالي كل الجليد 
المتراكم بين أط��راف المعارضة وشحذ كل ح��زب ألسنته 

وأسلحته األخالقية وغير األخالقية لسب اآلخر والسخرية منه 
فقد كتب بكر احمد في التغيير نت: “توكل كرمان في كونها 
ميدانية أكثر منها سياسية” استهلها بوصف الحال البائسة 
التي وصلت لها المعارضة إذ تزايدت خالفاتهم وانعكس هذا 
الخالف على ساحات التغيير، حيث انقسموا إلى قس���مين 
)ساحتين ومنصتين( أحدهما يمثل اللقاء المشترك والثاني 
يمثل المستقلين والحوثيين.. وحمَّل الكاتب توكل كرمان كل 
أخطاء الساحات ألنها قامت بعملية زحف متسرعة تسببت في 
إزهاق أرواح العشرات من الشباب.. وآخر فضائح وحماقات توكل 
كما قال الكاتب أنها ظهرت لنا فجأة بمجلس انتقالي لم يسمع 
أو يعرف عنه أحد بمن فيهم األعضاء التي هي قامت بتعيينهم 
مما سبب حالة من االرتباك الشديد ورفض الكثير من التيارات 
السياسية له، كما أنه بدا لنا كمجلس معاق ومشلول قبل أن يبدأ 
كون رئيس ما يسمى بالمجلس االنتقالي رفض الزج باسمه 
ورفض هذا المنصب بذريعة كونه قاضيًا ويجب أن يبقى محايدًا، 
وفي ختام مقالته وصف كرمان بأنها ال تمتلك ولو الحد األدنى 

من الحصافة والديناميكية والوعي السياسي.

قائمة سوداء لـ»القاعدة«
= أصرت أحزاب الفيد على ترهيب المواطن اليمني ومن آخر 
حمالتهم بعد قطع األلسن والسحل في الشوارع والتعرض 
لألعراض ترهيبهم إعالميًا من خالل نشر قوائم سوداء لكل 
من لم يساندهم وينشر أكاذيبهم وإفكهم فقد جاء في الصحوة: 
“اإلعالن عن قائمة سوداء بمنتهكي الصحافة، ووقفة احتجاجية 

أمام منزل نائب الرئيس”.
 هذه القوائم تصدرها األنظمة النازية والجماعات اإلرهابية 
كما فعلت القاعدة مؤخرًا ال تعملها أحزاب ثورية تنشد التغيير 

وتحترم المسار الديمقراطي.

فضائح ودسائس
= انكشفت أوراق الثوار وانفضح المستور فأصبح الكل يتهم 
اآلخر ويظهر فضائحه ودسائسه فقد كتب جاد نصر شاجرة 
في التغيير نت : “ في 17 يوليو ضاعت اآلمال بين الصوفي 
وتوكل !!” ووصف فيه إعالن توكل للمجلس االنتقالي في وقت 
الجميع يطالب بالتهدئة ومحاولة إيجاد مخارج لالزمة إال ليبيّن 
ان هناك دوافع غير إنسانية وغير وطنية من وراء هذا اإلعالن 
الن ردّة الفعل التي أعقبت هذا اإلعالن أثبتت انه سيكون 
سببًا في االنشقاق في صفوف الثورة المزعومة.. والكثير من 
األسماء التي ُطرحت في هذا المجلس االنتقالي لم تلق القبول 
لدى أصحابها حتى اّن أكثرهم لم يعلموا بأسمائهم إال من خالل 
المواقع اإلخبارية !! وفي آخر مقالته وصف توكل كرمان بأنها 
تفكر بطريقة غير حضارية وتحرص على إراقة الدماء والقتل . 

Binamar25@hotmail.com

نبيل النبيل
> ما الذي تتوقعه من 
ام��رأة تصعد الى منصة 
تطل على أقل من 200 
بأعلى  لتناديهم  ش��اب 

صوت: شعبي العزيز..
 إذا صحت هذه الرواية فنحن اآلن 
شعب توكل كرمان - وفي دولة 

المعتصم بالبالطجة.
ليست المشكلة في أن تصبح 
توكل رئيسًا للدولة اليمنية اال أن 
كلماتها ال تنبئ بذلك واال كيف 
يمكنها أن تتجرأ على قول: شعبي 

العزيز.. 
فحرف الياء يشير الى الملكية 
كما لو كانت توكل كرمان تخطط 
إلزاح��ة وإزال��ة الديمقراطية من 
خيارات الشعب بينما كان االولى 
بها أن تعلن عن ترشيح نفسها 
الرئاسية وم��ن ثم  لالنتخابات 
تنتظر النتائج حتى تدرك كم عزيزًا 

سيختارها.
ولعل تشكيل المجلس االنتقالي 
يأتي ف��ي سياق ه��ذا المخطط 
التآمري على البالد والعباد والذي 
أثبت أن قيادات المشترك ال تعول 
على الشعب في االنتصار لمطالبها 
التي تزعم، فقد جربوا كل شيء 
من أجل اغوائه واغ��واء التابعين 
لهم ولم يبقَ سوى التوكل على 

توكل كرمان.
هذه المرأة رغم أنها تعيش حياة 
المافيا يشاركها في ذلك عدد من 
الخارجين عن القانون متوهمة بأنها 

تسير على نهج بلقيس اليمن وأن 
أنصار المشترك من الشباب المغرر 
به قد أعطوها حرية تحريكهم وفق 
ما تريد وفعل ما تريد وتشكيل 
المجلس الذي تراه ملبيًا لمواجهة 
تطلعات المواطنين ألنهم أولو بأس 
وقوة في وجه الشعب بفضل عناصر 
القاعدة وعلي محسن، فإنها من 
خالل وجودها المستمر في الساحة 
على  لمتآمرين  ا جميع  أج��ب��رت 
القبول بعرض ال يمكن رفضه وهو 
أن تشبع طموحها غير المشروع 
وت���ع���وض ش��ع��وره��ا بالنقص 
والحرمان المادي والمعنوي عبر 
إنشاء مملكتها والمجلس الخاص به 
في ما ال يتجاوز خمسة أمتار مربع.

الشيء المؤسف هنا ان توكل 
وأعضاء مجلسها الذين قبلوا بلعب 
أدوار ساذجة ال يعلمون أنها نقلتهم 
ال��ى مجلس هزلي داخ��ل خيمة 
صغيرة بصنعاء لتأدية دور الفنان 
الفاشل الذي يدعي الموهبة في 
حين أنه عاجز على إطراب جمهوره 
القليل داخ��ل الخيمة وعاجز عن 
االنتشار الى خارجها والخروج من 
خيمة المشترك وطرابيله المغلقة.

ه��ذا المجلس وت��وك��ل أوضحا 
فقط أن قيادات المشترك مجرد 
شخصيات خرافية اسطورية ال 
وج��ود لها على أرض ال��واق��ع وال 
تظهر سوى مرة في الشهر على 
قناة »الجزيرة« لتحرض وتصب 
الزيت على النار وتخاطب جهات 
خارجية بأنها مازالت تعمل جاهدة 
على تحقيق ما تريد ويطلب منها.. 
فهل م��ن م��زي��د م��ن التوجهات 

والدعم المادي..؟!
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 صــورة الدم والجهـل والفــردية

زواج المتعة الثورية
> شنت صحف المشترك ومواقعها االلكترونية هجمة شرسة وعنيفة على المجلس االنتقالي وانصبت أكثر الصيحات واالتهامات على المناضلة الوهمية 
توكل كرمان فمنهم من يتهمها بالتصدر واآلخر يصفها بالتهور والبعض يصفها بالجهل في السياسة، بينما اتجهت بعض الكتابات والمقاالت لتقديس 
هذا المجلس بل ذهب البعض ان المجتمع الدولي سيحرك العالم وسينعقد مجلس األمن ليجعل توكل كرمان وزبانيتها أرباب اليمن الجدد.. هذا ما قالته 
حورية مشهور عضو المجلس المزعوم، فحزب الرابطة العتيد راضي بالقسمة ولكنه يستحسن لو تم المحاصصة بالنصف بين الجنوب والشمال ، والزنداني 
يرفض المجلس ويريد إمارة إسالمية بينما نظيره المتشدد اإلسالمي حسين المؤيد يقبل بالمجلس ويرحب به، ويرفض الحوثيون هذا المجلس ويصفونه بأنه 
نسخة مشوهة للمجلس الفاشل في ليبيا بينما يقبله ويرحب به المنشق علي محسن ويرفضه الحراك الجنوبي . فالصورة الواضحة لهذا المجلس بأنه أطلق 

رصاصة الرحمة على أحزاب اللقاء المشترك وأنهى زواج المتعة بين هذه األحزاب والقوى التي ال تملك شيئًا تجتمع عليه سوى لعن وشيطنة النظام. 

سامي كليب ليس آخر 
من يغادر قناة الجزيرة 
من ابرز نجومها.. فقد 
سبقه بن جدو وناصر 
وعبدالحميد توفيق واختفى 
أخ���رون ع��ن الشاشة م��ا دفع 
المحطة الى االستعانة بمذيعين 
غير اكفاء منهم وسيلة عولمي 
التي تحاول ان تسد فراغ غياب 
حسناوات المحطة عن الشاشة.. 
هذا ما أكده رئيس تحرير موقع 

عرب تايمز.
والذي أوضح أن مذيعي الجزيرة وجدوا انفسهم 
وقد تورطوا في حروب عسكرية قطر تشارك فيها.. 
ليس من خالل محطة الجزيرة فقط وانما من خالل 
سالحها الجوي الذي يقصف في ليبيا وينقل االسلحة 
الى اليمن ويوزع الجواسيس وشهود العيان في 

سوريا..
وذكر أنه ال بد لهذه الدول التي تعتدي قطر عليها 
بالسالح وباالعالم ان ترد إما من خالل )البالطجة( 
أو )الشبيحة( او من خالل اجهزتها المخابراتية.. 
الفتًا إلى أن مذيعي الجزيرة وجدوا انفسهم في 
وضع ال يحسدون عليه.. فقد تعاقدوا مع قطر 
للعمل كمذيعين في الجزيرة وليس كناطقين 

باسم ثوار اليمن 
وليبيا وميليشيات 
االخ����������وان ف��ي 
س��وري��ا.. مذيعو 
ال��ج��زي��رة ب���دأوا 
صح  نها  يحسبو
فحرب ليبيا ليست 
حربهم.. وشحنات 
االسلحة القطرية 
ال�����ى ال���ي���م���ن ال 
 . . بها عالقة لهم 
قطر  وجواسيس 
في سوريا مسألة فيها نظر.. والراتب الشهري الذي 
تدفعه محطة الجزيرة لمذيعيها ال يوازي المخاطر 
التي تضع فيها المحطة موظفيها.. فقرر المذيعون 
االمتناع عن الظهور على الشاشة.. فأصدرت 
الجزيرة بيانها الذي يتحدث عن تهديدات بالقتل 

يتلقاها المذيعون.

فائز سالم بن عمر و

مجلس رئاسي.. داخل خيمة مغلقة
نتائج التوكل على كرمان

صحفي يكشف تورط قطر 
فـي دعـم المشــترك بالســالح 

االعالميون تعاقدوا 
كمذيعين  للعمل 
فـــي )الـــجـــزيـــرة( 
ناطقين  ولــيــس 
ضة  ر لمعا ا سم  با

 أعلن المحامي عبدالواسع 
محمود الجراح استقالته من 
التجمع اليمني لإلصالح، 
احتجاجًا على تبني قياداته 
ألعمال العنف والفوضى والتخريب،

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجراح 
لخطابي  وا لفني  ا لحفل  ا خ��الل 
الذي نظمه مشائخ وعقال وشباب 

وأعضاء المؤتمر في مديرية شعوب 
بالمركز التنظيمي )ط( بالدائرة 
)18( بمناسبة ي��وم الوفاء )17( 
يوليو ، حيث عبر عن سعادته بشفاء 
الرئيس ونجاته من محاولة االغتيال 

البشعة هو وكبار قيادات الدولة. 
وأض��اف: أحيي أبناء الحي على 
وفائهم للقائد الرمز علي عبداهلل 

صالح وأقدم لهم وأمامهم استقالتي 
من التجمع اليمني لإلصالح عن 
قناعة كاملة وهذه االستقالة هي 
رف��ض وإدان���ة ألع��م��ال التخريب 
والفوضى واستنكارا لتأييد الجريمة 

واالحتفاء بها . 
وقوبل موقف المحامي عبدالواسع 
بحفاوة وترحيب أبناء الدائرة الذين 

اح��ت��ش��دوا إلح��ي��اء حفل خطابي 
وفني ساهر مساء الثالثاء.. داعين 
الشرفاء في حزب اإلصالح وأحزاب 
اللقاء المشترك إلى مراجعة أنفسهم 
واالقتداء بالمحامي راجح ومن سبقه 
من قيادات وأعضاء اإلصالح والذين 
رفضوا العنف واإلرهاب والفوضى 

واألساليب االنقالبية.

املحامي الجراح يعلن استقالته من حزب اإلصالح

مذيعو )الجزيرة 
(يــتــورطــون في 
حــروب عسكرية 
تشارك فيها قطر


