
انتهاك الثورة!!
دائمًا ونحن نلتمس »الفقر« و»العوز« لبعض  

الزمالء والكتاب الذين يعبرون عن مشاعر 
»غيرهم« بالتمترس وراء 
خطاب معادٍ ج��دًا لقيم 

ومبادئ وأهداف الثورة 
»سبتمبر واكتوبر«.

أولئك  أن  العجيب 
نفسهم  أ ا  ص���دَّق���و
ورك���ب���وا ع��ق��ول��ه��م 

وتمادوا في غيهم 
وك��ش��ف��وا حقيقة 
لهثهم  و فتهم  ثقا

وراء »أسيادهم«، فأقدموا 
على شطب أهداف الثورة 

ال��ي��م��ن��ي��ة وص����ورة 
فخامة االخ الرئيس 

من رأس الصفحة 
األولى لصحيفتي 
»ال�������ث�������ورة« 

و»الجمهورية«.
لقد أماطوا اللثام عن 

ونقمتهم  لدفين  ا حقدهم 
على حياة أه��داف ال��ث��ورة ومآثرها 

الطاهرة في وجدان األجيال وثقافتهم اليومية..
إنه لتصرف مشين أساء فاعلوه ومن وراءهم الى 

تضحيات ونضاالت عظماء ورواد وأحرار اليمن..
لقد كشفوا عن عورة المقاصد وخبث النوايا وغباوة 
الفهم بأن التغيير يعني االنقالب على مكتسبات الثورة 

والجمهورية والوحدة.
لقد جرحوا كبرياء الشرفاء ودماء الشهداء وعذابات 
األوفياء لهذا الوطن.. لقد تجرأوا على المساس بكل 
القيم الناجزة في حياتنا، وبالتالي يجب وضع حدٍ 
للمغفلين واألدعياء والالهثين والمزايدين والمرتزقة 
الذين تمادوا ويتمادون على ثوابت الوطن العليا 

ومكاسبه التاريخية.
يجب أن نؤازر المستقبل بوقف انتهاك عظمة التاريخ 
وردع العقليات المأزومة التي أرادت العبث بجذور وعينا 

الوطني!!

نقابة »اإلصالح« الصحفية!!
في موقف هزيل وتصرف »بلطجي« خرجت »نقابتنا   

الصحفية« ببيان تتوعد فيه وتهدد الصحفيين في 
صحيفة »الثورة« الذين انتصروا لمبادئ وأهداف الثورة 
اليمنية »سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر« وألن البيان كتب في 
الفرقة« كانت ألفاظه التختلف عن تصريحات »عسكر زعيل« 

مرجعية النقابة ومستشارها وخبيرها ورقيبها..

نقابة زعيل تؤكد بأنها ستجمد عضوية وفصل صحفيي »الثورة« 
الذين وصفتهم بأنهم »بقايا النظام« و»بالطجة« وتصرفاتهم 

»طائشة« وغيرها من عبارات وألفاظ »زعيل«.
نقابة البيانات واألحزاب التدرك أنها اصبحت من »الغابرين« ورديفًا 
لهيئة »كهنة« اإلص��الح.. يؤديان دور التكفير والتحذير والتهديد 

والوعيد وتجميد الدماء واالسماء وفصل األرزاق واالعناق.

كمبارس!!
»ل��ق��د ب���ات الشعب 
يعرف من وراء مشاهد 
ه��ذه المسرحية 
ال����ع����ب����ث����ي����ة 
ال��م��م��ل��ة، سيئة 
اإلخ����راج واالن��ت��اج 

والسيناريو«..
خالد الرويشان

منذ سنوات والشعب يدرك نوايا »المؤلف« وسوء »المخرج« - 
و»المنتج« ولو لم يكن كذلك لكنت معهم في القصر 

ولو »كمبارس«!!

مساكين الرفاق
»أنصار الثورة من شيوخ الدين يكفرون قوة أصيلة 

وسباقة من قوى الثورة«
خالد عبدالهادي

- مساكين »الرفاق« لم تشفع لهم صالة »أمينهم« إلى جانب 
اآلنسي!!

إدراك!!
»أظن الرئيس حين رهن رحيله بانتخابات هزلية كان 

يعي ويدرك ما يفعله أكثر من سواه«
محمد علي محسن
- الهزلية »ظنونك« فقط.. أما االنتخابات فهي 
الضمانة إلدراك »المعتوهين« عظمة ما أصر عليه 

الرئيس وارتهن إليه!!

حلوة دي!!
»حينما اندلعت الثورة كنت ضمن من تواجدوا 
في ساحة التغيير بصنعاء وحرصت على الخروج 
الساعة الرابعة عصرًا من مقيلي للتجول ورؤية 

اليمنيين«
رشاد الشرعبي

- رؤية اليمنيين »حلوة دي« جدًا جدًا ولوال »المقيل« 
لظننا أنك السفير األمريكي مثاًل!!

عن االنتخابات الرئاسية المبكرة

»كٌل يغني على لياله«!!

 ويذهب خبراء سياسيون الى أن االنتخابات 
الرئاسية مهمة وهي اختبار لمصداقية 
»تحالف الحكم« المؤتمر والمشترك في 
العالم  أن  ال��ى  اليمن..مشيرين  تمثيل 
والمحيط االقليمي وضعوا التحالف الحاكم 
أمام اختبار حقيقي لمعرفة صحة ادعائهم 

بأحقية الحكم وامتالك الجماهير.
منوهين ال��ى أن��ه في ح��ال كانت نسبة 
التصويت قليلة ف��إن الذين لم يوقعوا 
على المبادرة الخليجية ولم يشاركوا في 
االنتخابات هم من يمثل اليمن فعاًل.. وأنها 
ستحدد حجم األح��زاب في الحوار الوطني 

الشامل..
أم��ا المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وحلفاؤه 
ديق  لصنا ا سيمألون  نهم  بأ فيؤكدون 
ب��األص��وات وسيثبتون للعالم أن الشعب 
متمسك بالشرعية الدستورية وأن نسبة 
اليمنيين  التصويت ستعكس حجم حب 
لفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية وتمسكهم بالمؤتمر الشعبي 

العام من خالل التصويت ألمينه العام 
المناضل عبدربه منصور ه��ادي، لذا 
طالب ناطق المؤتمر عبده الجندي من 
اللجنة العليا لالنتخابات بتمييز كروت 
لرئيس  ا شعبية  ا  ليؤكدو بات  النتخا ا

والمؤتمر والشرعية الدستورية.
وخالفًا لهذا الرأي تأتي قراءة المشترك 
وشركائه لالنتخابات الرئاسية، حيث يؤكدون 
بأنهم سيحشدون الحشود للتصويت في 
االنتخابات .. معتبرين النسبة العالية من 
التصويت دلياًل واضحًا لرفض الشعب لحكم 

الرئيس علي عبداهلل صالح.
أمام الشباب »روح التغيير« الذين رفضوا 
التسوية السياسية فإنهم يدعون لمقاطعة 
االنتخابات ويعتبرونها خيانة لما خرجوا من 
أجله في الساحات وتكريسًا إلبقاء النظام 

الذي سعوا إلسقاطه.
أما الذين يؤمنون بأن مبدأ االنتخابات هو 
التنافس فإنهم يصفون االنتخابات الرئاسية 
المبكرة بأنها عبثية وتحصيل حاصل لمرشح 

سيفوز 
حتى لو انتخبه فرد 
يمني واحد أو لم ينتخبه أي شخص 
فالفوز محسوم بإجماع دول��ي، ويشيرون 
الى أنهم ربما ينتخبون أو ال ينتخبون، وأنهم 

في كال الحالتين لن يغيروا من االمر شيئًا.. 
واصفين االنتخابات بأنها ستكون باهتة 

وباردة..
الحوثيين من  ول��م يتضح بعد موقف 
االنتخابات الرئاسية وهم بذلك يخططون 
لصفقة سياسية تفيدهم في قابل األيام، 
وربما تكون مقايضة بينهم وبين المشترك 

الذي عقد معهم اتفاق هدنة مؤخرًا.
وهناك من السلفيين من اليزال متمسكًا 
بمخطوطة »أوليائه« بأن االنتخابات ال تجوز 
وهي مستوردة من االجنبي الذي يجب أن 

تخالفه في القول والعمل.
وه��ن��اك متابعون ي���رون- وه��م أق��رب 
للصواب ف��ي االعتقاد الشخصي - ان 
ذ  نقا ا لمبكرة  ا لرئاسية  ا ت  با النتخا ا
لوطن على حافة االنهيار، وحفاظ على 
النهج الديمقراطي الذي اختاره الشعب 
ليحكم نفسه بنفسه، كما أنها أفشلت 
المخطط التآمري لالنقالب العسكري 
على السلطة وأنها بشير خير بتأسيس 
ت  با نتخا لال لحقيقية  ا ميك  ا لمد ا
الصحيحة والتنافسية بعد سنتين من 
إجرائها.. باالضافة الى كونها انفراجًا 
لألزمة الطاحنة وإنهاًء للمشاريع 
المناطقية  ل��دع��وات  وا التمزيقية 

والمذهبية..
ومهما يكن تظل كل تلك اآلراء حضارية 
في جوهرها وتفاعاًل مسبقًا مع االنتخابات 
المبكرة وإن بدت على قاعدة »كل يغني على 

لياله«!!

من أجلهشباب: خيانة لما خرجنا وإنقاذ للوطنمتابعون: إفشال لالنقالب الحكم« في تمثيل اليمنسياسيون: اختبار لمصداقية »تحالف سنحدد مصير قضيتناالحراكيون: باالنتخابات رفضنا للنظامالمشترك: سنجسد باألصوات الشعب للرئيس وحزبهالمؤتمر: سنثبت حب 

تشهد االنتخابات الرئاسية المبكرة، التي ستجرى في 21 من  
الشهر الجاري، تداواًل فكريًا وتناواًل صحفيًا كبيرًا بسبب إجرائها 

بمرشح واحدٍ توافقي وكٌل ذهب مذهبًا يُمنّي نفسه فيه..
فالحراكيون يشيعون في األوساط الشعبية بأن االنتخابات الرئاسية 
عبارة عن استفتاء للوحدة اليمنية.. ويدعون لمقاطعتها ليحددوا مصير 

القضية الجنوبية- كما يزعمون.

نشفق كثيرًا على الجنرال العجوز  
وه��و يتحمس ويهيج بعسكره 

الوهميين ومليشيات الموت في 
ال��ش��وارع واألزق��ة وبأطقمه التي 
تستعرض أمام المواطنين ذهابًا 
وإيابًا في شارع الستين لتعيد ولو 

لمنتهي  الهيبة  نوعًا من 
مًا  نسجا ا و حية  لصال ا

مع روح االستعالء 
وال��ه��ن��ج��م��ة ال��ت��ي 
س�������ادت ع��ق��ل��ي��ة 

ال��ج��ن��رال 
ط���������وال 

سنوات.
الجنرال 
ي���������وزع 

رع  ش��ا على  ته  ميليشيا
الستين حتى بوابة الفرقة 

كل اسبوع وك��أن »أوب��ام��ا« 
سيمر من هناك، وإذا غلب 

فضولك حلمك وتساءلت: ليش 
هذا الحشد؟! يجيبك أحدهم: 

القائد سيذهب الى »النائب« 

أو هو في اجتماع مع »النائب«.
أمرك »محزن« يا »علي محسن«، لقد فات 
أوان البطوالت الوهمية والفردية، وعرف 
الشعب أنك بدون »صانعك« لست سوى 

»أسد مفرشة«..
تجعل »جامعة االيمان« ف�������ال 

ت��س��ت��غ��ل ه��ي��ب��ت��ك 
ومكانتك »حق زمان« 
ضًا  غر بها  ا  يقضو و
»القاعدة«،  لصالح 
وه����ا ه���م قد 
ش��ع��ب��وا لك 
لب  تطا ن  أ
بتجنيد 50 
ألفًا منهم.
وإذا كان 
»ال��خ��رف« يذهب 
ويجيئ ال��ى عقلك 
فاستغل ذهابه واسأل 
معنى  ما   : حينها عقلك 
أن يدخل 100 أل��ف متطرف الى 

المؤسسة العسكرية؟!

القتلة باسم الدين!!أمرك »محزن« يا »علي محسن«!!
أخ���ي���رًا كشف  

»ك����ه����ن����ة« 
االص��الح عن سوءتهم 
وخرجوا بفتاوى جديدة 
تهم  قيعا بتو ة  ر ممهو
صحفيين  ربعة  أ تكفر 
ت��ت��ق��دم��ه��م »ب��ش��رى 
المقطري وفكري قاسم« 
أن شنوا ضدهم  بعد 
تكفير  و تشهير  حملة 
عبر المواقع االخبارية 
والصحف  لفيسبوك  ا و
وال��م��ن��اب��ر.. وبصعوبة 
بالفتوى  بالغة خرجوا 
وهم ال يريدون.. خوفًا 
م��ن انقسام »ال��ث��وار« 
وزي�����ادة »ال��ك��ف��ار«.. 
ويقال إن الفتوى خرجت 
ب��ع��د أن رف��ض  للمأل 

»باسندوة« طلب علماء هيئة االصالح بالقبض على المذكورين وتقديمهم 
للقضاء أثناء لقاء جمعه بعلماء من االصالح االسبوع قبل الماضي.

الفتوى فقرة قديمة من المسلسل الدرامي الممكيك لحزب »االصالح« الذي 
يمثله على الواقع بأسلوب يؤكد بأن هذا الحزب مسعر حرب وخاذل ركب.. 
ففي الساحات تجده يطلق المسوغات تجاه من يخالفه الرأي او الموقف بأنه 

إما »أم��ن قومي« أو 
»مندس« أو »عميل« 
أو »جاسوس« يجب 
ت��أدي��ب��ه وزن��زن��ت��ه 
وت���ع���ذي���ب���ه، وف��ي 
ال��ح��ارات وال��ش��وارع 
ي��ط��ل��ق ع��ل��ى من 
وره  يحا و  أ ينصحه 
أنت »بلطجي« يجب 
أن  ل��ى  إ مقاطعتك 
يسوقك الباري الى 
أيدينا، وم��ن يكتب 
ع���ن ت��ص��رف��ات��ه��م 
تهم  قا حما لف  ويخا
يكفرونه ويحرضون 
ل��ق��ت��ل��ه، وه����و ما 
نخشاه على زمالئنا، 
ُكثر  ن  هو لمعتو فا
في »االص��الح« وقد 

ينفذون فتوى »كهنتهم«.
تضامننا مطلق مع الزمالء وندين بشدة فتاوى »الموت« اآلثمة التي تعبر 
عن البؤس وضيق األفق لدى من يصدرونها ومن يباركها ونحمل اللجنة 
العسكرية والداخلية وحقوق االنسان مسؤولية ما قد يتعرض له الزمالء من 

مكاره ومعاناة جراء نهج القتلة باسم اهلل!!

»وّقْشِتَينا« ضحك يا رشيدة!!
الكاتبة »االصالحية« رشيدة القيلي كتبت  

مقااًل تطالب فيه الشعب أن يترك حكومة 
الوفاق في شأنها وال يطالب بكهرباء أو ماء أو رخص 

أسعار أو تعليم مجاني أو أمن واستقرار..
 وما على الشعب اال أن يخرج الى أرصفة الشوارع 
ويبادل رئيس الحكومة »البكاء بالبكاء« إن كان هذا 
الشعب يحمل مروءة وذرات الشفقة والرحمة والترفق- 

حسب قولها!!
وأك��دت »الكاتبة« في مقالها أنها تواصلت مع 

الوزراء »حقهم« ووجدتهم »يرحموا 
اهلل«، وكانت ستزورهم لكنها 

فعلت عكس ذل��ك تحاشيًا 
ل��زي��ادة الضغط عليهم 
كما  طبعًا   » لنفسي ا «

كتبت!!
ف��ق��د وج����دت ح��وري��ة 

حملة  ل��ى  ا جة  بحا مشهور 
والتخفيف  لمناصرتها  وطنية 
عنها وم��راع��ات��ه��ا ك��إن��س��ان!! 
واكتشفت أن وزي��ر االع��الم- 
العمراني- مظلوم من الطرفين 
وم��ا معوش »م��ص��روف« وأنه 
أحد  ألفًا من  استلف عشرين 

الموظفين - حد قولها - وأن 
مكتبه - يا رحمتاه - بال ماء 

منذ أربعة أيام!!
أم��ا صخر الوجيه وزير 

المالية كم بايكون 
صبره، نسأل اهلل 
أن يجعله »حجرًا« 

صلدًا.. 
وع����ب����دال����رزاق 
األشول وزير التربية 

فقد اشتكى لرشيدة أن السلطة المحلية ما رضتش 
تستوعب أنه وزير توافقي، وقال لها يا رشيدة لو علم 
الشعب بحجم معاناتي وجهودي التي أبذلها لشابت 
الرؤوس.. ال ندري ممن نشكو وممن نبكي »هكذا قال 

الوزير لرشيدة كما قالت هي«.
 وسميع حق الكهرباء ق��ال لها لو تركونا بقايا 
عصابات النظام نشوف شغلنا »يا رشيدة«، فالبالد 

لن تعرف الليل!!
وزادت كنا نقول سابقًا: رفقًا بالشعب يا حكومة أما 
اآلن فنقول: رفقًا بالحكومة يا شعب اليمن.. ال تقدموش 
مظالمكم وال قضاياكم إليها فمش الحكومة ناقصة 
لكم يكفيها الذي فيها ومش وقت »المغانم« خلونا 
نكمل »المغارم« وبعدين شنتوسط لكم عندهم!!
المهم هات يا كالم من حق »رشيدة« 
اللي »يوّقش« واحد من الضحك.. 
خصوصًا لو تخيل ال��وزراء وهم 
»يشتكوا ويبكوا« 
لها عن معاناتهم!!

م����ع����ل����ي����ش 
ي�����ا وزراءن����������ا 
المؤتمريين أنتم 
ل��ك��م اهلل ل���و ما 
رضتش »رشيدة« 
تجاوب عليكم واال 
تسأل عن أحوالكم..
ما عليكم إال تمشّوا 
قضايا الناس وتحلوا مشاكلهم 
وتستحملوهم و»رشيدة« باتراجع 
نفسها وت��ت��واص��ل معاكم 
ن  بأ لشعب  ا تنصح  و
لكم حالكم  يترك 

أسوة بزمالئكم.
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