
7

صدمة الشباب.. »جنكيز خان« المشترك
يعترف شباب االصالح ممن غرر بهم في ساحات التغرير   

على مدى عشرة أشهر بأنهم تلقوا طعنة قاتلة في 
صدورهم العارية من قبل قياداتهم التي تناست كل شيء وهرعت 
لتقاسم الغنائم على نفسها فقط حقيبة .. حقيبة.. الوزراء أدوا 
اليمين الدستورية.. والشهداء يرحمهم اهلل.. وعلى من صدقوا 
أنفسهم ومنحوا األوسمة واأللقاب وصاروا أعضاء  المجلس األعلى 

للثورة الذهاب خلسة لغرف نومهم.. وتصبحون على ألف خير.. فقد 
سرقت 50%  من تضحياتكم وتم االستغناء عن الخمسين األخرى..
 موقف صعب بالفعل.. تخيلوا أن يظل هؤالء يتظاهرون 
سلميًا منددين بكتب التاريخ التي تتحدث عن مجازر هوالكو 
وجنكيز خان ولم تعد تلتفت لمجازر جمعة الكرامة وكل جمعة 

تم ذبحهم فيها.

االثنين : 26 / 12 / 2011م 
 الموافق :1 / صفر / 1433هـ 

العدد: )1585(

توم وجيري!!
»اليزال المستقبل بخير 
كلما كانت يقظة قوى 
التغيير في أعلى 
مستوياتها وكلما 
كانت على درجة 
كبيرة من االنسجام 

والتناغم«
عادل األحمدي

۹  الواقع يا أحمدي ما يطمنش »بخير 
المستقبل« خصوصًا واالخوان يشتوا »المبادرة« 

والتصعيد« و»الزحف« أيضًا.
أما مسألة االنسجام والتناغم فاستعد لمشاهدة 

»توم وجيري« على طووول!!

تعويضات
»إن لقمة »العيال« و»حق الكيس البر« يجب أن 

تتصدر االهتمامات المقبلة 
ل��وف��اق  ا لحكومة  لنسبة  با

الوطني«.
عبدالفتاح حيدرة
۹  مش وقت البر يا خبير.. 
ال���رؤوس الكبيرة مشغولة 

بالتعويضات

متاريس صينية!!
»الخوف فقط أن نسمع في االيام القادمة عن 

»حملة العودة الى المتارس« 
بعد انتهاء العطلة القتالية، 
جهات  يتها  برعا وت��ق��وم 

مانحة«.
زكريا الكمالي

۹  إن بعض »الخوف« حق.. 
يقال إن »ال��ص��ي��ن« تقوم 
بصناعة متاريس لليمنيين 

سهلة الوضع والرفع!!

فهِّم صعتر!!
»الناس اليوم غير مستعدين لسماع األق��وال 

والخطب الرنانة«
 أحمد عبدالغني

۹  من يفهم لنا عبداهلل صعتر!!

الحوثة والفرقة!!
»إن تعامل بن عمر مع القضية 
فيه  الحوثة  وم��ع   . الجنوبية.
تشجيع على التمرد والخروج على 

القانون«.
محمد الغابري

۹  وايش نسمي تعامله مع الفرقة وأوالد األحمر!!

سوس اإلعالم
»ع��ن��دم��ا تتغلب االه���واء 
الشخصية على السياسي أو 
اإلعالمي وتتحكم فيه شهوة 
المال وح��ب المعارضة لكل 
جميل فإنه ال يقدر عواقب 
أفعاله، ويخلق واقعًا مأزومًا 
ح��ول��ه، وبالتالي يتعب هو 
نفسه وي��ت��ع��ب م��ن ح��ول��ه، 
ويصل بالؤه وشرره المتطاير 

الى مصلحة الوطن«.
محمد الخامري

۹  افهمها يا وزير اإلعالم!!

نعمة.. عاصمة 
الثقافة

م��ش��ك��ل��ة  ن  إ «   ۹
ج��ة  ر ل��د ب��ا ليمنيين  ا
األولى كانت أن النموذج 
في الصدارة كان سارق 

المال العام!«
خالد الرويشان
۹  بدليل إنك التزال تتجشأ نعمة صنعاء عاصمة 

للثقافة!!

إجازة عقلية
۹  »أي���ن ك��ان��ت أخالقنا 
بنا  ضر ما  عند نا  ئر ضما و
مؤسسات ومكاتب الدولة 
ودمرناها وأحرقناها وعبثنا 

بمحتوياتها؟!«
د/ محمد المنصوب

نريدها ملكًا للشعب

باعدوا من طريقنا

للمشترك قتلة.. لكنهم على خالة!!

وهو يغادر العاصمة صنعاء أفصح مبعوث األمين   
العام لألمم المتحدة إلى بالدنا جمال بن عمر 
عن رغبة تساور العالم في رؤية شوارع اليمن ملكًا 

للشعب وليس بيد المسلحين.
لقد عبر بن عمر عن رأي الشارع اليمني غير الكامن في 
ضرورة استعادة شوارعه المنهوبة والمقطوعة والمغلقة 
كيفما كانت بمطباتها وتعرجاتها وعشوائيتها المملة، المهم 
أن ليس ألحد غير الجهات الرسمية المتخصصة حق التحكم 

فيها ووضع حد لمعرفة إلى أين ستصل بك الطريق.
مشكلة شوارع اليمن قبل وخالل األزمة أن األشخاص 
النافذين يملكون قدرة االستحواذ على الشوارع المؤدية 
لمنازلهم وحرمان بقية المواطنين حتى سكان المنازل 

المجاورة من حق السير فيها.
بائع القات يستطيع امتالك أي شارع وافتراشه 
»لقصدة اهلل« وخلق أزمة سير خانقة كذلك اغلب 
الطريق  التجارية تخصص  والمراكز  المحالت 
الرئيسي المقابل لها تمامًا كموقف خاص لسيارات 
زبائنها أو لعرض بضائعها، وعلى رجل المرور 
تنظيم حركة المرور باتجاه اليمين واليسار في نفس 

الخط الواحد.
خطوط اليمن يطلق عليها شارع أربعة في واحد بمعنى 
أن جزءًا من الشارع ملك للمسئولين وجزءًا للتجار وجزءًا 
للمشائخ وجزءًا بسيطًا للمواطن، وفي األزمة صارت 

ستة في واحد.
ألن أحزاب المشترك التي تدعي الديمقراطية ذات 
أخالق شوارعية فإنها ترفض مغادرة الشارع وتقضي 
يومها بأكمله فيه.. ال يعني ذلك أنها قريبة من المواطن 
وتعمل على مالمسة همومه وتلبية تطلعاته واحتياجاته 
باستمرار بل تنكد عليه معيشته وتقطع عليه سبل 
الحياة بخيامها ومتارسها ونقاطها التفتيشية واألمنية 

والهمجية والثورية والسلمية..
وبالتنسيق والتعاون مع بعض المشائخ والمليشيات 
المسلحة جعلت أزمة المشترك من المواطن اليمني 
وكأنه مخلوق هبط فجأة من كوكب المريخ، إذ يواجه 
صعوبة شديدة في عبور الشوارع وقدماه مالمستان 

لألرض أو على متن سيارة..
الشيء المؤكد أن جميع هؤالء يستغل امكاناته في 

نصب المتاريس وحفر الخنادق وزيادة معاناة 

الشعب كطريق للوصول ألهدافه الدنيئة الضيقة.
نقول: لدينا مشائخ قادرون على امتالك أحياء سكنية 
بأكملها وتحويلها لمنطقة حرب وساحة مناورات مفتوحة 
وقطع جميع الطرقات ووسائل االتصال 
والتواصل 

باستثناء اتصال الزعكري..
وأسوأ من ذلك أن نسمع تصريحات هذا الشيخ أو ذاك 

وهو يقول »صنعاء كلها حقنا يا ذاك«..
بالتأكيد خدعوه بقولهم له: »والشعب يحبك يا ......«، 
حتى محافظة تعز التي ظلت زاهدة في مغريات التراب 
واالسفلت وتغني بصوت عذب »باعدوا من طريقنا 
جنة الحب حقنا«.. لم تسلم من صناعة مليشيات 
الفرقة واإلصالح وعصابة أوالد األحمر للمتاريس 
في شوارعها وأحيائها واغلقت المصانع الخاصة 

احتفاًء ببراءة االختراع هذا.
إذًا التزموا بالمبادرة  الخليجية وباعدوا من 
طريقنا.. نريدها طاهرة من أكياس التراب وخنادق 
األسلحة ونقاط التفتيش واالستجواب لمن هب 

ودب.

إصرار  المشترك على فرض منغصات لتنفيذ المبادرة يعبر عن الورطة التي   
وقع فيها بتوقيعه على تلك المبادرة..

فإسرافه في التحريض يؤكد مضيه الفعلي وإصراره المسبق ورغبته المبيتة 
لتعطيل التوافق السياسي.

 ولعل المسيرة الراجلة من تعز الى صنعاء تثبت أن هذا عمل سياسي وموقف رافض 
وأداء فوضوي يستهدف المبادرة وتصرف مضاد للمسؤولية التي تحملها المشترك 

لحل األزمة.
بإمكان المشترك أن يصعد واالصالح أن يحرض والفرقة أن تخترق الهدنة وأوالد 
األحمر أن يرفضوا إخالء الحصبة.. والمليشيات أن تهاجم المعسكرات.. ولكن في 
النهاية كل هذا لن يجلب لها تنازالت عن بنود من المبادرة مطلقًا ولن يعفيها من 

تحمل مسؤوليتها الكاملة إزاء ما تم االتفاق عليه في الرياض.
ع على شهادة وفاة »األزمة« والبد عليه  يبدو أن المشترك لم يستوعب بعد أنه وقَّ

أن يشارك في تشييعها.

ورطة المشترك في 
وفاة األزمة!!

عندما تجمع اإلرهابيون من عناصر تنظيم القاعدة وطالبان   
جامعة اإليمان خالل الفترة الماضية بمحافظة أبين أماًل في 
استغالل األوضاع وتحقيق حلم جيش أبين- عدن اشغلت فجأة صحوة 
الضمير لدى قيادات المشترك التي سارعت للتحذير من خطورة ما يجري 
واتهمت النظام بتعمد تسليم المحافظة برمتها لإلرهابيين واعطائهم 

أسلحة المعسكرات لقتل الجنود والمواطنين األبرياء.
رغم أن أح��داث األي��ام التالية اثبتت أن زوبعة المشترك االتهامية 
كاذبة وباطلة مائة في المائة.. ورغم اثبات أن األسلحة التي استخدمها 
اإلرهابيون قدمت بسخاء من الفرقة األولى مدرع إاّل أنه شيء جميل جدًا 
أن نراها- أي قيادات المشترك- تبدي حرصها على أمن واستقرار الوطن 

وتقف في وجه إراقة الدماء معلنة براءتها من تلك العناصر اإلجرامية.
لألسف الرأي العام الداخلي والخارجي لم يزغرد لهذا الموقف العظيم 
كون المشترك بفعلته هذه ظل يشتم نفسه ويسمح لغيره بتهزيئه 
والمسألة واضحة: كيف تساند عناصر اإلرهاب التي تستهدف معسكرات 
الحرس الجمهوري في نهم وأرحب وتعز، ويقف إعالم المشترك مفتول 
العضالت يخوض الحرب اإلعالمية لتأييدهم في حين ال يأبه التهامه 

بالخيانة لوطنه وألعضائه الذين ارسلهم ألبين.
المراقبون أكدوا أن جميع المليشيات اإلجرامية تابعة للمشترك وتعمل 
على تنفيذ خططها واليوجد تفسير سوى أن عناصر الشر في أبين تنتمي 

للمشترك ولكنها على خالة.

»اإلصالح«.. وفاق مع النظام
 أم خصومة مع المبادرة؟!!

يتصور حزب اإلص��الح بدهاقنته ورهبانه   
ومليشياته وجنراله ومترفيه أنه قادر على 
التنصل عن المبادرة الخليجية أو بعض بنودها أو أنه 
قادر على التذاكي على المجتمع الدولي في تصرفاته 

على الواقع.
فرغم محاوالته المتكررة اليجاد مبرر يتنصل من 
خالله عن المبادرة أو إفشالها إاّل أنه يواجه اإلخفاق 
مرة تلو األخرى ابتداًء بمسيرته التي نظمها اليوم 
الثاني للتوقيع والتي اسقط خاللها ضحايا.. ومرورًا 
بالمؤامرة  القذرة التي افتعلها في محافظة تعز 
وارتكب خاللها جرائم بشعة بحق أبناء المحافظة 
وخصوصًا المنضوين في المؤتمر الشعبي العام.. 
وصواًل إلى ما يقوم به في أرحب ونهم من اعتداءات 
متكررة على المعسكرات وكذلك تحريضه المتواصل 

عبر أبواقه اإلعالمية »وكهنته« الخطابية ضد 
المبادرة..

إنها محاوالت بائسة تواجه بضبط النفس من قبل 
المؤتمريين وإصرار المجتمع الدولي على انجاح مهمته 
المتمثلة بالمبادرة الخليجية ورعايتها على أكمل وجه..

لقد انكشف »اإلصالح« على حقيقته أمام الجماهير 
وباتت مخططاته مكشوفة للمجتمع الدولي ولم تعد 
كل أساليبه التي لعب بها خالل عشرة أشهر مجدية 
كما لم تعد خطب »رهبانه« بالنسبة للشباب سوى 

دحرجة »عُلب« فارغة..!!
فها هو »اإلصالح« بقياداته يتحرك بارتباك ويحرض 
بجنون وينفذ المبادرة بإكراه بينما »الحكماء« يضعون 
»رجاًل على رجل« بعد أن انقذوا وطنهم وشعبهم من 

حرب أهلية وانهيار وشيك!!

العم.. راني!!
ما أن تسلم وزير اإلعالم الجديد مهامه إاّل  

وتحولت الفضائيات اليمنية إلى مستوى 

البث التجريبي ألية قناة جديدة مجرد أغان وأفالم 

ومسلسالت ما قبل »التلوين«!!

وزير اإلعالم في حكومة الوفاق 

كشف عن التفكير الخشن الذي 

سيدير به وزارته، حيث لم يبق 

محايدًا بل عمد إلى إلغاء برامج 

مهمة وإقصاء كفاءات ملمَّة..

كنا نتوقع من الوزير  تقييم 

ال��خ��ط��اب اإلع���الم���ي لكافة 

الوسائل ودعوتها إلى الكف عن 

الخطاب التحريضي.. ألن 

المرحلة الراهنة تستدعي 

التهدئة اإلعالمية لتقوم 

بمسئوليتها  لحكومة  ا

ودورها لحل األزمة..

الالفت ان الوزير لم 

يعر خطاب الميكروب 

»سهيل« أي اهتمام 

رغ���م خ���ط���ورة ذل��ك 

الخطاب على أخالقيات 

المجتمع ومستقبل المبادرة 
الخليجية.

نقول ل�»العم.. راني« إن المرحلة انتقالية وليست 

انتقامية أو انتقائية واليمكن للتحيز أن يشبع جوع 
الظهور!!

وزير إعالني
السير الذاتية للوزراء نفت عن بعضهم  

االنتماء ألي حزب أو تنظيم سياسي، 
وهذا بالتأكيد جعل الكثير من المتابعين 

والمهتمين بشأن حل األزمة في بالدنا 
ي��ع��ول��ون ع��ل��ى أول��ئ��ك 
ال��وزراء »المستقلين« 
كثيرًا في تماهي عمل 

ري��ت��ي��ن  ل��وزا ا لقائمتين  ا
»المؤتمر والمشترك«..

والالفت أن الوزراء »المستغلين« بدأوا 
بداية تخيب الظن وتبعث على الحزن 
حيث وأنهم مجرد إعالنات لألحزاب 

واألصحاب.


