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في الطريق إلى الخبز
والغاز

يلتقي الفقراُء صفوفًا، صفوفًا
وأحالمهم في عَشاٍء فقيرْ

في الطريق إلى كل ما تشتهي النفس
أو كل ما ال تريد وال تشتهي

يلتقي األغنياُء فرادا
وقد نفخ الماُل أجسادهم ومشاعرهم

فتناسوا عناَء الحساب

معركة جرذان المجاري في 
زمن )المشاه جبلي(!! 

عنف اإلصالح..
 أم المشترك؟!!

قد يستغرب البعض من التسمية لكني لم آتِ   
بها من فراغ أو من مخيلتي بل أتيت بها من 
وقائع وأحداث ومسميات رافقت تلك العملية االنتحارية 
التي قامت بها جحافل )اإلصالح والفرقة( في منطقة 
أرحب للسيطرة على معسكر الحرس الجمهوري في 
جبل الصمع والتي أطلق عليها قادة اإلصالح معركة 
)ذات الصواري( وانطلقوا فيها عبر )عبارات المجاري( 
للوصول إل��ى داخ��ل معسكر الصمع لكنهم بتلك 
التسمية لم يكونوا موفقين ألنها كانت بالفعل معركة 

)جرذان المجاري(.
حيث وأن العشرات من عناصر اإلصالح من جامعة 
اإليمان وعناصر متطرفة من مأرب ونهم والجوف شاركت 
في تلك العملية التي تم التخطيط واإلعداد لها من قبل 
قيادات ميدانية في حزب اإلصالح وقيادات عسكرية 
من القوة المنشقة عن الدولة )الفرقة األولى مدرع( 

بتوجيهات من كل من الزنداني واللواء علي محسن.
وكانت تسعى الجهات المخططة والمنفذة لتلك 
اقتحام معسكر)الصمع( من خالل  ل��ى  إ العملية 
إدخ��ال عشرات العناصر عبر )المجاري( من الجهة 
الشرقية للمعسكرفي الوقت الذي تنفذ فيه وحدات 
المدفعية )كاتيوشا( تابعة لهم قصف مركز إلى داخل 
المعسكرإلحداث نوع من المباغتة للقوات هناك وحالة 
من االرتباك تتيح لتلك العناصرالوصول إلى مقر 
القيادة والتحكم ومن ثم السيطرة على المعسكر 
والذي بمجرد السيطرة عليه سيتم مهاجمة اللواء)62(
حرس جمهوري )فريجة( مما سيجبر قوات اللواء)62(
على الفرار وترك مواقعهم ومن ثم تقوم )عناصر 
اإلصالح( بالسيطرة عليه ، وبذلك يتم التحكم بمطار 
صنعاء وتحقيق انتصار كبير لإلصالح واللواء المنشق 
علي محسن بما سيمهد لدولة )الخالفة(التي دوما 
ما يبشر بها )الزنداني( لكن ذلك المخطط من قبل 
قيادات اإلصالح والفرقة لم يضع في الحسبان أن هناك 
أسود الحرس الجمهوري وأبطال )المشاه جبلي( الذين 
أصابعهم على الزناد دوما وقدراتهم القتالية ال يمكن 

مقارنتها بقدرات ميلشيا )اإلصالح والفرقة(.
وكان نتيجة سوء التقدير والمغامرة التي أقدمت 
عليها عناصر اإلص��الح والفرقة المنشقين تحول 
عناصرهم تلك إلى جرذان داست عليها أقدام أسود 
)المشاه جبلي وال��ح��رس الجمهوري( وجعلت من 
أشالئهم )أحاديث( تروي حكاية لمن تبقى منهم ولكل 
من فكر بالمساس بالوطن واالنقالب على الشرعية 
الدستورية.أننا اليوم في زمن )المشاه جبلي والحرس 

الجمهوري( وال مكان لجرذان المجاري. 

عبداهلل الصعفاني

 محمد أنعم

حتى اآلن لم يحدد الحزب االشتراكي اليمني   
والتنظيم ال��وح��دوي الناصري وح��زب البعث 
وأح��زاب أخرى في المشترك موقفهم من لجوء حزب 
االصالح الى العنف ورفع السالح في وجه الدولة وسفك 
دماء المواطنين وأبناء القوات المسلحة واألمن بدون حق.

۹  حتى اآلن لم تحدد أحزاب في اللقاء المشترك موقفها 
من استخدام بقايا الفرقة األولى مدرع أسلحة ثقيلة ضد 
معسكرات الدولة ومواطنين يرفضون االنقالب على 

الشرعية الدستورية.
۹  حتى اآلن لم تحدد أحزاب في اللقاء المشترك موقفها 
من قضية تحالف حزب االص��الح مع عناصر القاعدة 
وخوضهم معارك قذرة مشتركة ضد المواطنين وأبناء 
القوات المسلحة واألمن في أبين ونهم وأرحب والجوف 
وإباحتهم لكل الحقوق والممتلكات العامة والخاصة 

وتدمير مؤسسات الدولة.
۹  حتى اآلن لم توضح أحزاب في المشترك موقفها 
مما أعلنه ناصر الوحيشي زعيم تنظيم القاعدة في شبه 
جزيرة العرب، وهل هناك تحالف بينهم وبين عناصر 
القاعدة في ساحات االعتصام أم ان ذلك مرتبط بحزب 

اإلصالح فقط وال عالقة لهم.. وحتى اآلن.. وحتى اآلن.
هذه ليست تساؤالت نطلب من أح��زاب في اللقاء 
المشترك أن ترد عليها.. ال.. بل هي مواقف يجب على 
االشتراكي والوحدوي الناصري والبعث وحزب الحق أن 
يحددوا مواقفهم منها ومما يقترفه حزب االصالح من 
جرائم مخالفة للدستور والقانون وسكوتهم عنها يعد 
تأكيدًا على قبولهم وتأييدهم لخيار العنف الذي يتبناه 
االصالح والمنشقون ومباركتهم لسفك دماء األبرياء 
واستخدام القوة ضد الدولة ورفضهم العودة للحوار لحل 

األزمة السياسية القائمة.
۹  إن التكتيك االنتهازي والمغامرة بالمبادئ التي 
أكدت عليها أدبيات أحزابهم ومنها نبذ ورفض العنف 
والتمسك بالديمقراطية كخيار وطني لتجسيد التبادل 
السلمي للسلطة، وعدم االستعداد للتفريط بها وخيانة 
تاريخ أحزابهم في هذه المرحلة سيكون له نتائج كارثية 

مستقباًل.
ومهما ب��دا بريق السلطة يسلب بأشعته أعينهم 
وعقولهم فذلك لن يكون اال أشبه بمن يلهث وراء سراب.

اعتقد أنه قد آن األوان ألن تنتصر هذه االحزاب لثوابت 
شعبنا ومقدساتها وأالَّ ترتكب أخطاًء تاريخية في ظل 

استمرار صمتها عن جرائم حزب االصالح..
النظر والتهرب من  التهور والسذاجة وقصر  إن 
المسؤوليات الوطنية سيقود ال��ب��الد ال��ى األفغنة 
والصوملة.. ومن الوهم أن يسلم الزنداني والحنق 
والوحيشي والفضلي وعلي محسن وزارة الدفاع، لو نجح 
مشروعهم االنقالبي، لألخ سلطان العتواني أو للدكتور 
ياسين سعيد نعمان.. مثلما سيكون من الصعب على 
الدكتور محمد عبدالملك المتوكل أن يصبح وزير إعالم أو 
رئيس برلمان في دولة مدنية يؤكد الزنداني رفضه لها، 
وهو مازال في أحد كهوف أرحب يقود عصابات إرهابية 

تعتدي على أبناء القوات المسلحة واألمن.
۹  إن أنموذج إمارة منصة ساحات االعتصام وأعمال 
مليشيات المنشق علي محسن واعتراف الوحيشي تضع 
االحزاب اليسارية والقومية في المشترك أمام مسؤولية 
وطنية وتاريخية.. وقد حان الوقت لتعلن مواقفها مما 
يقترفه متطرفو االصالح في أرحب ونهم وأبين وتعز.. 
والجوف.. وم��ارب.. ما لم فالسكوت يؤكد أن الجميع 

مشاركون في تلك الجرائم البشعة.

benanaam@gmail.com

من تآمر ومن قتل

؟ ؟

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ

وإىل األخ املناضل عبدربه منصور هادي
 نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس املؤتمر الشعبي العام- األمني العام 

وإلى كافة قيادات وقواعد المؤتمر
 وإلى جماهير الشعب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

سائلين اهلل أن يؤلف القلوب في هذا الشهر الكريم 
ويجنب الوطن كل مكروه..

» أسرة تحرير »

الضباط الشباب
الحرفية التي يتمتع   

بها الضباط الشباب 
وخصوصًا قائد الحرس 
الجمهوري لم ترُق منذ 
الوهلة األول��ى للجنرال 
محسن  علي  ي  لتقليد ا
حيث سعى جاهدًا للتآمر 
عليهم واإلساءة لهم من 
خالل الصحف الصفراء أو 

المشائخ »الوالدي«..
ماجنّ جنونه ايضًا أن 
هناك جيشًا قويًا يدرب 
المستويات  أعلى  على 
ت��ح��ت مسمى ال��ح��رس 
الجمهوري وهذا سيواريه 
ع��ن »االس���ط���رة« التي 

ل  خ��ال لنفسه  صنعها 
ع��ق��ود، وأم�����ورًا أخ��رى 
ومنها  منهم  دته«  »عقَّ
الخط االحمر الذي وُضع 
تحت اسمه ف��ي قائمة 
االره�����اب واح��ت��م��ال��ي��ة 
القبض عليه من قبلهم 
باعتبارهم ق��ادة لقوات 

مكافحة االرهاب.
ك��ل ه���ذا جعله يشن 
حملة اس��ت��ن��زاف وقتل 
في  الجمهوري  للحرس 
أكثر من موقع ومحافظة 
ع��ن ط��ري��ق ميليشياته 
وع��ن��اص��ره االره��اب��ي��ة 

وبأسلحة الفرقة.

»االصالح« وراء األزمة!!

التصرفات الهمجية التي تقوم بها قيادات   
حزب االصالح ضد أبناء القوات المسلحة 
كشفت النوايا التي يضمرها أولئك المتطرفون 

تجاه هذا الوطن.
فحزب االص��الح يسعى في مسارين لتحقيق 
أهدافه الرامية للسيطرة على السلطة.. األول عبر 
مطالب الشباب وثورتهم المزعومة باعتباره أقوى 

االح��زاب والثاني عن طريق العناصر االرهابية 
التابعة لتنظيم القاعدة كونهم من أبناء جلدته..

 وعندما أثبت اليمنيون أن بالدهم غير تونس 
ومصر ها هو حزب االصالح يتجه بقيادة الزنداني 
وعلي محسن في المسار الثاني لتدمير البالد 
حتى تصير أرضية خصبة لالرهابيين ما دام هو 

المستفيد وحزبه المتطرف.

»القاعدة«.. 
وباب المندب

تحت رايات اعتصامات   

»س��ل��م��ي��ة« اس��ت��ط��اع 

حزب االصالح أن يوجه ضربة 

قوية لجهود اليمن في مكافحة 

االرهاب بإنقاذ خاليا »القاعدة« 

التي كادت ان تلفظ أنفاسها 
من موت محقق .

األش����ق����اء واألص����دق����اء 

المهمومون جدًا جدًا بقضايا 

في  ليمني  ا لشعب  ا حسمها 

عام 2006م.. ال يدركون أنهم 

وقعوا في فخ القاعدة الذي 

نصبه لهم »االصالح« .. ألن كل 

ما يحدث ال يخدم الديمقراطية 

إرادة الشعب  وال يعبر ع��ن 

اليمني بل إنه مخطط إلنقاذ 

»القاعدة« وخلق بيئة لها بهذه 

الفوضى التي تستهدف اليمن 

من قبل المشترك وتحديدًا 

ح��زب االص���الح ال���ذي تخرج 

من معطفه عناصر القاعدة.. 

وها هي عين االص��الح وعلي 

والقاعدة تتجه نحو  محسن 

باب المندب وليس الى صناديق 
االنتخابات..

ما الذي تبقى للشباب؟!!
أال يكفي من تبقى من الشباب المغرر بهم في الساحات   

ما يحصل اليوم ألخوانهم من أبناء القوات المسلحة 
على يد قيادات »اإلصالح« وعناصره اإلرهابية..؟! أال يستفيق 
أولئك الشباب من غفلتهم ويدركون أن هناك من يقتل ويخرب 

ويدمر باسم مستقبلهم وطموحاتهم..!!
أل��م يعوا بعد أن القوى التي اسكتت أصواتهم وهمشت 
تطلعاتهم هي من تقتل الجنود وتشرد المواطنين في تعز وأبين 

وأرحب والحصبة وغيرها بحجة تحقيق أهدافهم.
على الشباب أن يعلموا أن اليمن بلدهم ومستقبلهم فيها وال 
يمكن لدولة المخيمات والكهوف أن تستوعبهم أو تختزل مشاريعهم 

المدنية!!

العثربي رئيسًا لدائرة الثقافة.. والسماوي رئيسًا لفرع 
البيضاء..  والعولقي نائبًا لدائرة الشباب 

أص�������در األخ   
ال���م���ن���اض���ل 
عبدربه منصور هادي 
النائب األول لرئيس 
المؤتمر - األمين العام 
ثالث قرارات تنظيمية 
ال���ق���رار رق���م »65« 
لسنة 2011م قضى 
بتعيين الدكتور علي 
مطهر العثربي رئيسًا 
لدائرة الثقافة باألمانة 

العامة.
وال��ق��رار رق��م »68« 
لسنة 2011م قضى 

بإعادة الدكتور محمد 
السماوي  عبدالولي 
ل��م��م��ارس��ة مهامه 
رئيسًا لفرع المؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 

بمحافظة البيضاء.
والقرار رقم »66« 
2011م  ل��س��ن��ة 
قضى بتعيين االخ 
أحمد  علي  لم  سا
ال��ع��ول��ق��ي ن��ائ��ب��ًا 
ل��رئ��ي��س دائ���رة 
الشباب والطالب 

باألمانة العامة.

الجنرال يمنع الصالة..!!
ف���������ي   

ص���ب���اح 
ي�����وم ال��ج��م��ع��ة 
ال��م��اض��ي��ة اهتز 
ع����رش ال��رح��م��ن 
وح��راس��ة الجنرال 

ال���م���ن���ش���ق ع��ل��ي 
محسن يعتدون على 
المواطنين في شارع 
ال��زراع��ة ويمنعونهم 
من أداء صالة الجمعة..

في تاريخ اليمن القديم 
والحديث لم يمنع شخص أو مسؤول 

المواطنين من عبادة اهلل..
حسبنا اهلل..!! حتى الصالة يمنعها 
الجنرال واتباعه.. فماذا تبقى لسكان 

حارات الجامعة، إذا كانوا قد 
استبيحت حقوقهم ودماؤهم 
وآخرهم دم الشهيد 
أحمد الدغشي الذي 
قتله الهمج وهو بين 
أوالده ولم يخجل أولئك 
عيون  من  المجرمون 
األط���ف���ال أو تهزهم 

توسالت النساء..
تبًا لكم أيها المجرمون 
لن تنتصروا ألنكم اعلنتم 

لحرب  على اهلل وعلى الشعب..ا
ولن تستطيعوا أن تمنعوا رجال ونساء 
وأطفال وشباب أحياء الزراعة والرباط 
والدائري والعدل من الصيام.. والصالة 

في رمضان!!

زعيل مطلوب أمنيًا!!
اليزال المدعو عسكر زعيل يكرر   

تهديداته لألستاذ عبده الجندي 
بالتصفية، ب��ل سعى ج��اه��دًا لتنفيذ 

تهديداته..
وبما أن الجميع يدرك أن هذا »العسكور« 
مريض نفسي و»خَدَّام« لمن ال يؤمنون 
بحرية الرأي والكلمة.. إاّل أن تهديداته 
يجب أن تؤخذ على محمل الجد من قبل 

األجهزة األمنية وسرعة القبض 
عليه ومن هم على شاكلته ممن 

يتوهمون أنهم بتهديداتهم سيثنون 
المناضلين والوطنيين والشرفاء عن أداء 

مهامهم أو الثبات على مواقفهم.
ننتظر م��ن األج��ه��زة األمنية ومن 

وحدات مكافحة اإلرهاب إدراج »زعيل« 
ضمن المطلوبين أمنيًا.

يتواصل العدد القادم

خالد الشيخ 

سالمات أبو غانم العواضي في الرياض
لمناضل  ا يجري 
ال��ل��واء عبداهلل أبو 
غ��ان��م أم��ي��ن ع��ام 
ح����زب ال��ت��ن��ظ��ي��م 
السبتمبري ع��ددًا 
م���ن ال��ف��ح��وص��ات 
الطبية في المملكة 
األردنية الهاشمية 
ن��ت��ي��ج��ة ت��ع��رض��ه 

لوعكة صحية..
تمنياتنا للواء غانم الصحة والعودة إلى 

أرض الوطن بالسالمة..

وصل االستاذ 
ياسر العواضي 
للجنة  ا ع��ض��و 
العامة للمؤتمر 
إل���ى ال��ري��اض 
الس���ت���ك���م���ال 
ال����ع����الج م��ن 
اص��اب��ت��ه ج��راء 
االع�������ت�������داء 
االرهابي الذي استهدف الرئيس في 
جامع النهدين.. اسرة الميثاق تتمنى 

للشيخ العواضي الشفاء العاجل..


