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رحلة الشتاء والصيف!!
أكثر ال��وزراء من التصريحات بعد عودتهم من رحلة  

»الشحت« عن الوعود الخليجية والدعم المنتظر..
الشعب يعرف تمامًا أن »باسندوة« ذهب ليحسن 
صورته هناك كما حسنتها استديوهات التصوير هنا من أجل 

خاطر الصفحة االولى في الصحف الرسمية.
ال تحتاج الرحلة »المكوكية« الى اكتشاف مذهل لهدفها 
وغرضها، فالفشل الذريع على الواقع والتحديات الصعبة الماثلة 

في »ظالم« سميع »ومتاريس« قحطان، و»مشتقات« شرف، دافع لرحلة 
جديدة أعلن عنها »كبيرهم« باسندوة بحجة أن قادة خليجيين لم يكونوا 
موجودين وسيعاودون الرحلة إليهم بحسب الفشل والتحديات التي 

ستواجههم.
مع الحكومة حق في ذلك، فالهَرْبَة أخرج ما دامت »االستقالة« 
مستحيلة!!.. وما على الشعب إال االستعداد ل�»رحلة الشتاء والصيف« التي 

سيسنها »باسندوة« كما فرض عطلة »السبت«!!

االثنين : 23 / 1 / 2012م 
 الموافق :27 / صفر / 1433هـ 

العدد: )1589(

وزير...!!
»أت���م���ن���ى ع��ل��ى 
ال�������وزي�������ر 
ن  أ ني  لعمرا ا
ي��ك��ون وزي���ر 
وفاق وليس وزير 

شقاق«
نجالء البعداني

- وال يصير حتى وزير نفاق!!

أين الكهنة؟!
»النقاب ليس من اإلس��الم في 

شيء«
توكل كرمان

- أين »كهنة« اإلصالح.. لقد بدأت 
جائزة نوبل تؤتي ُأكلها؟!!

شكليات!!
»على الرغم من مرور أكثر من شهر على تشكيل 
الحكومة إاّل أننا لم نرَ سوى شكليات لم تقدم شيئًا«..
نجالء العمري
- ال تنكري النعمة.. قد غيروا »السبت« عطلة 

وبايشغلوا الشباب في ليبيا وقد راحوا »يشحتوا« 
من أجلنا في الخليج.. وشكليات  أخرى باتتشكل 

قريبًا.. الخ!!

معك حق!!
»م��رح��ل��ة م��اب��ع��د علي 
عبداهلل صالح ستكون هي 

التحدي األكبر«
فتحي أبو النصر
- معك ح��ق.. وعادكم 
باتترحموا على مرحلته 
ف���ي ق�����ادم ال��م��راح��ل 

والتحديات!!

يا حراجاه 
يا رواجاه!!

»الرئيس كإنسان ودود ولطيف، ويقولون عن  
نجله أحمد بأنه متواضع، وهادي ألطف من 
عرفتهم، والدكتور ياسين 
محاور فذ، والراعي 
ص��اح��ب��ي وش��ي��خ 
قبيلتي، وحميد 
األحمر أذكى 
م���ن ع��رف��ت 
وال��ي��دوم��ي 
ي�����ك�����ف�����ر 
لكنه  لشيعة  ا
اس���ه���ل ال��ن��اس 
تعاماًل، وص��ادق األحمر 
االشجع، وباسندوة لغوي 
ومثقف، وعلي محسن 
اس��ت��رات��ي��ج��ي محاط 
بمثقفين، وعبدالملك 
الحوثي أكثر الناس 
ف��ه��م��ًا وت��واض��ع��ًا، 
وق���د أت��ح��ال��ف مع 

الزنداني«.
ال�����ك�����الم 
السابق لحسن 
زيد في مقابلة 
صحفية.. باهلل عليكم 
ه���ذا س��ي��اس��ي وإاّل 

شغال في حراج؟!

على »المغامرين« الدوليين مراجعة مواقفهم

اإلصالح ينذر بأفغانستان جديدة في اليمن
بمراجعة االعمال االرهابية واالعتداءات االجرامية التي   

حصلت في كثير من المناطق والمحافظات، تلوح عالمات 
االستفهام حول القائمين بذلك وتوضع على حزب االصالح وجامعة 

اإليمان..
 وما حدث لزنجبار واليزال وما يحدث اليوم لرداع دليل واضح 
على أن القوى الدولية التي كانت تطالب بإلحاح بمالحقة قيادات 
أصولية بارزة في حزب االصالح كانت محقة جدًا في مخاوفها 
من المستقبل الذي ستلوثه تلك القيادات بأفكارها ومخططاتها 

الظالمية.
 وها نحن اليوم نشاهد المخاوف الدولية على أرض واقعنا، 
تهرق الدماء وتوزع الدمار وتدفع باليمن نحو اشكال مختلفة من 
الصراعات والفتن ليصبح أرضية خصبة ألعداء الحياة وموزعي 

الموت..
والمؤسف والمحزن حد البكاء افتقاد حزب االصالح للرؤية الثاقبة 
والمبرر الصائب لما يحدث في زنجبار ورداع ويلوح في مناطق 
أخرى، وبداًل من أن يدين ويستنكر مثل هذه االعمال ويتبرأ من 
القائمين بها نجده يلقي التهم جزافًا بأن االمن انسحب ليفسح 
المجال للعناصر االرهابية لتقوم بارتكاب جرائمها ضد االنسان 
والمكان، وهو مبرر واهٍ وسخيف ضحك »اإلصالح« به على البسطاء 

عندما كانت وزارة الداخلية مع »المؤتمر«، أما اآلن فالوزارة بيده 
ورجال األمن تحت تصرف »قحطانه«.

وعلى كل حال الن��دري ما هي الحيثيات التي يستند إليها 
»االصالح« في مبرراته تلك التي ال تدل اال على أن هناك مخططًا 
تآمريًا ارهابيًا خطيرًا بحوزته قد يحول اليمن الى افغانستان 

جديدة.
وهو احتمال وارد ما دام »االصالح« متورطًا في قضايا إرهابية 

كثيرة حصلت وسوابق أخرى جعلت بعض قياداته ضمن قوائم 
اإلرهابيين المطالب بمالحقتهم على مستوى العالم..

فقبل أشهر أكد زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
ناصر الوحيشي أن عناصر التنظيم متواجدون في الساحات.. وها 
هو طارق الذهب الذي أعلن نفسه حاكمًا إلمارة القاعدة في رداع 
يوكد أن علماء القاعدة وقاداتها أول من حرض على الثورات وعلى 
مقاتلة الحكام.. مشيرًا إلى أن القاعدة انتقلت إلى العمل المباشر 

بعيدًا عن السرية والتخفي بعد أن جرب اليمنيون كل المشروعات 
الحزبية الضيقة.

وقال في حوار مع صحيفة »الشرق« السعودية: إن مجموعات 
كبيرة من شباب الساحات ب��دأت تتوجه لاللتحاق بصفوف 

المجاهدين من تنظيم القاعدة في شتى أنحاء اليمن.
وكان الشقيق األكبر لطارق الذهب قد حمّل ما يقوم به أخوه 
من أعمال إرهابية- حزب التجمع اليمني لإلصالح وجامعة اإليمان 
وعلى رأسهما عبدالمجيد الزنداني الذي وصفه بأنه األب الروحي 

لتنظيم القاعدة في اليمن.
ويؤكد الشيخ حزام الذهب الشقيق األكبر لطارق الذهب في 
حديث مع صحيفة »الجمهور« بأن موقف حزب اإلصالح من تنظيم 

القاعدة سلبي من خالل تعاطفه ودعمه لعناصر القاعدة.
وبالتالي فما يحصل في زنجبار ورداع يستوجب القلق وال يبعث 
على االطمئنان ويفرض على الشعب وقواته المسلحة واألمن وكل 
القوى الوطنية الشريفة في الوطن االنتباه له واالستعداد لمواجهته..
ولعل تصرفات حزب االصالح ومبرراته التي تبارك االعمال 
االرهابية كافية ألن يراجع المجتمع الدولي مواقفه »المغامرة« 
إزاء هذا الحزب الذي سيقود الجميع الى مصير مظلم تسحل فيه 

الديمقراطية ويبرر فيه قتل اآلخر وتجريم أفكاره!!

اإلرهابي طارق الذهب:
مجموعات كبيرة 

من شباب الساحات 
انضمت إلى تنظيم 

القاعدة

»كهنة اإلصالح« يعاودون حملة التكفير والتحريض!!
هناك أقالم وأصوات مؤثرة   

استطاعت أن تبرز فيما سمي 
»بثورة الشباب« بعيدًا عن منصة 
»االصالح« في الساحات.. ورغم كل 
التضييق الذي مارسه االصالح ضدها 
ومنعها من طرح أفكارها عبر المنصة 
إال أنها استطاعت أن تعبر عن »الثورة« 
وعن الشباب رغم أنف »االص��الح«.. 
ه��ذا ال��ح��زب ال��ذي ع��دّ ظهور تلك 
االقالم واالصوات من خلف »منصته« 

أمرًا ال يجب السكوت عنه..
وها هو اليوم يشن حملة تكفيرية 

وتحريضية ضد الناشطة والقاصة بشرى المقطري، وسلط »كهنته« لفرض 
الذهنية الظالمية على لسان أمين عام جامعة االيمان بتعز، وفي مقال نُشر 
الثالثاء الماضي في أخيرة »أخبار اليوم« اتهم الكاتب االصالحي عبدالفتاح البتول 
بعض الشخصيات االعالمية التي ظهرت في »ثورة الشباب« من خلف المنصة 

االصالحية .. اتهمها بالعمالة إليران وأنها أصبحت أعضاء »حزب ايران الفريد«.
وقال: إن إيران استطاعت استقطاب شخصيات سياسية وإعالمية واجتماعية 

لكاتب  ا ومنها  لحوثيين  ا غير  من 
المفكر عبدالباسط الحبيشي والكاتبة 
االعالمية منى صفوان ووصفهم 
بالطابور الخامس والتيار البائس.. 
وكان متابعون ومثقفون وسياسيون 
ح����ذروا م��ن س��ي��اس��ة »االص����الح« 
اإلقصائية التي أيقظها في اآلونة 
االخ��ي��رة للتخلص ممن ال يوافقه 
الرأي خصوصًا رموز الحداثة ودعاة 

المدنية..
الجدير بالذكر أن »االصالح« يمارس 
انتهاكات وجرائم إنسانية في الساحات 
ضد ناشطين حقوقيين ورموز حداثية ومثقفين وأصوات إعالمية وأقالم انحازت 

الى قضايا الغالبا والبسطاء..
وقد القت سياسة »االص��الح« تنديدًا واستنكارًا في األوس��اط الشعبية 

والمنظمات المدنية واالحزاب السياسية... 
محذرين من خطورة هذا النهج الذي دأب عليه »االصالح« في مراحل مختلفة 

لتصفية التنويريين.. وما حدث لجار اهلل عمر ليس ببعيد عن الذاكرة.

خبر وتعليق الجنرال ينفي طلب حصانة

أعلن اللواء علي محسن قائد   
الفرقة األول��ى م��درع قائد 

لية  الشما العسكرية  المنطقة 
الغربية م��ج��ددًا اس��ت��ع��داده 

للوقوف »أمام القضاء العادل 
للثورة« كشاهد تحت طائلة 
المساءلة القانونية.. نافيًا 
بذلك التسريبات االعالمية 
ال��ت��ي ت��ح��دث��ت ع��ن طلبه 

حصانة من المالحقة وأنه ال ولم 
ولن يطلب أية حصانة أو ضمانات.

سارق مبهرر!!
> القارئ لهذا التصريح إذا لم يكن يعرف 
قائله سيظن أنه لألم »تريزا« النقية وليس 
لجنرال حوَّل الجيش إلى ميليشيات للقتل 
ط��وال عقود، حيث لم ي��دع بيتًا يمنيًا 
إال وفيه قتيل.. هذا البيان ال يصدر عن 
شخص يعرفه الشعب في الجنوب وفي 

صعدة وفي المناطق الوسطى..
لقذ ذكرني هذا البيان بالمثل القائل: 

»سارق مبهرر«!!

٭ فازع.. المصدر أون الين

المؤتمر أكبر من 
دكاكين العسل !

المؤتمر الشعبي العام كحزب بحجم   
الوطن واالغلبية الساحقة من حيث 
االنتماء إليه ال يمكنه بأي حال من االح��وال ان 
يتحول الى دكاكين صغيرة لبيع العسل المغشوش 
وحبة البركة السوداء كما يتخيل اصحاب اللحى 
»الملونة« والسدنة التابعون للمشترك، هؤالء 
قدموا الكثير من المؤامرات ولم يتنازلوا عن 
مصيبة واحدة من شأنها تخريب البالد وإتعاس 
العباد، إال أن جميعها فشلت وستفشل ألن ما بُني 

على باطل فهو باطل.
أحداث االزمة التي كادت تعصف باليمن أعطت 
الجميع صورة واضحة عن المؤتمر الشعبي العام 
ومدى تماسكه، وفي الوقت ذاته خاض المؤتمر 
خاللها تجربة حقيقية زادته قوة وتأييدًا وتقديرًا 

واحترامًا في نظر الداخل والخارج.
سيظل المؤتمر الشعبي العام صامدًا شامخًا 
في وجه األنواء بفضل تماسك الجميع ووقوف 
أبناء الشعب الى جانبه ممن رفضوا ان يدوس 
االنقالبيون على إرادته، وأن تدنس تراب الوطن 
مليشياتهم االرهابية.. مثلما رفض المؤتمر 
والمؤتمريون أن تكون لهم أية صلة بدماء الشباب 

التي سالت في شوارع صنعاء وتعز.

انتخابات
يتجه اليمن ال��ي��وم الى 
ألزم��ة  ا عناصر  تفكيك 

وإج��راء انتخابات 
رئاسية مبكرة 

ق����د ت��ق��ود 
ال���ى ع���ودة 

ال��ح��ي��اة ال��ى 
طبيعتها، رغم 

طنين  ا لمو ا ن  ا
ل��ع��ودة  ا يتمنون 
ال��ى ما قبل العام 

الماضي.
والمطلوب اآلن أن نلتزم بالتهدئة وأن تثبت 
المعارضة ذلك من خالل إعالنها بأن االنتخابات 
مزورة والصندوق غير محايد كما تعودنا منها قبل 
أي انتخابات وكما تعودنا سذاجتها في التحريض 
والحشد وعقد المؤتمرات الصحفية وكأنها تطلق 

حملة فاشلة لجمعية مكافحة اإليدز.

مرشحو »الشوالة«!!
ي���ك���ون ال��ب��رل��م��ان  

ضل  للمنا كيته  بتز
عبدربه منصور هادي مرشحًا 
توافقيًا وح��ي��دًا لالنتخابات 
قد فوت  المبكرة  الرئاسية 
فرصة »دسمة« على شخصيات 
ك��ان��ت ب���دأت ت���روج لنفسها 

بمنافسة المرشح التوافقي.
تلك الشخصيات تعلم جيدًا 
كغيرها أن نتيجة االنتخابات 
م��ح��س��وم��ة ب��إج��م��اع دول��ي 
وتوافق محلي، ولكنها سعت 
للتنافس ل��دواف��ع أق��ل من 
الفوز بكثير وأكثر من »الهبر« 

عن  لبحث  ا بمعنى   . بقليل.
»الدعاية«  لتكاليف  الدعم 

و»الدعابة«.
أح��د المتندرين ك��ان قد 
اقترح عليهم ب��أن يكون 

ش��ع��اره��م االن��ت��خ��اب��ي 
»الشوالة«!!


