
ـــرون الــمــؤامــرة    ق
ف  تستهد ــي  ــت ل ا
اليمن التــزال تنمو في 
ــوار الفرقة  الحصبة وج
بــالــعــاصــمــة وفـــي تعز 
وأبــيــن، لتؤكد للجميع 
أن اليمن يواجه مؤامرة 

خطيرة جداً..
عبداهللا  علي  لزعيم  ا
صالح رئيس المؤتمر منذ 
بدء المؤامرة ظل يقدم 
التنازالت حفاظاً على الدم 
اليمني.. ومن موقع القوة 
وليس جبناً أو خوفاً- كما 

أكد على ذلك..

اليوم وبعد أن ضحى 
المؤتمر الشعبي العام 
ـــازل عـــن منصب  ـــن وت
الرئيس ونصف الحكومة 
أيضاً.. نجد االنقالبيين 
يرفضون إزالة متاريس 
الــحــصــبــة ورفـــع خيام 

الجامعة..
يا  «بقا لمطلوب  ا اً  ذ إ
ــل أعضاء  الــنــظــام» وك
الـــمـــؤتـــمـــر وأحــــــزاب 
الــتــحــالــف.. إذا اكتفوا 
بذلك.. وإالّ إبادة الجميع 
ويبقى أعضاء اإلصالح 

فقط..

مليشيات    ــقــة  ــى طــري عــل
اإلصــالح في ساحة التغرير 
وتعاملهم اإلقصائي في المنصة مع 
االشتراكي والحوثة والناصريين.. 
هرعت وزيرة حقوق اإلنسان وألغت 
المنظمات المدنية المعنية بحقوق 
اإلنسان وممثل رئاسة الجمهورية 
وغيرهم.. واستحوذت على بدل 

سفر دسم «ثوري» أيضاً..
وحلَّقت إلى فرنسا ومن ثم إلى جنيف 
لحضور مؤتمر يناقش حقوق اإلنسان.. 
وإذا كان بدل السفر قد جعل الوزيرة 
تلغي حقوق منظمات معنية شاركت 
من قبل.. فذلك ليس بغريب على 
ــرة تاجرت بحقوق سكان أحياء  وزي

الجامعة مقابل «ويزرة».
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وإذاً فإن من قتلى تنظيم القاعدة مواطنين   
من جنسيات سعودية وباكستانية وسورية 
وعراقية.. وهذه الجنسيات وغيرها ليست إالّ عودة 
على بدء وامتداداً سابقاً والحقاً يكشف حجم ما نلحقه 
ــرون- أشقاء  ببالدنا من األذى حيث يستبسط اآلخ
وأصدقاء وأعداء- فكرة النيل من اليمن بطرق عدة 
تمتد من عمليات القاعدة في مناطق اليمن إلى استديو 
حماقات فيصل القاسم وبذاءاته وهو اليجد رادعاً ذاتياً 
أو موضوعياً يحول بينه وبين مساعي طلب اإلثارة من 
الديكين اليمنيين سوى وصف الشعب اليمني بأنه 
سكران في سياق اقتناعه بأن القات ربما كان سبباً 
في عدم انتهاء األحداث اليمنية بالطريقة التي تمنتها 

الجزيرة.
۹ ولست هنا في وارد مناقشة أحوال تنظيم القاعدة 
وداللة اختياره اليمن وال وقاحة فيصل القاسم في 
فضائية الجزيرة، وإنما التنبيه إلى أن الذي نعمله 
بأنفسنا سواًء أكنا قادة سياسيين أو نخباً مثقفة أو 
حتى مواطنين عاديين هو أمر يكون له دائماً ما بعده 

وما يصاحبه من عدم احترام اآلخرين لنا..
۹ يشعر بهذا الكبار في مؤتمرات وفعاليات ترى في 
أي مبادرة يمنية تجاوزاً للحدود حتى لو كانت عين 
الحكمة، ونلمس مثل هذا جميعاً في المطارات ومدن 
الهجرة واالغتراب.. لكن الجميع أيضاً ال يصنعون شيئاً 

يرفع من مكانة الذات الشخصية ومكانة الوطن.
۹ هــل وصلتكم أحــاديــث عــن وجــاهــات تتسول 
ومسؤولين ال يريدون رؤية أنفسهم كباراً.. فضالً 
عن سباق كبار وصغار على تقديم أنفسهم وبالدهم 

بصورة ال تليق..
۹ إن ما يجب أن ندركه ونبصر بعضنا به أن كل واحد 
منا يمثل رافعة لبلده تماماً كما أن البلد تكون مصدر 
فخر شخصي كلما أكدت حضارتها والعكس دائماً 

صحيح..
۹ وهنا.. يمكن القول إما أن نغير ما بأنفسنا ونتحول 

إلى روافع لليمن أو ننقرض بمتواليات المؤامرات.

غرماء أنفسنا وأعداء لبالدنا..!!

أخبروني اآلن..!!

فوز مؤتمري
عبداهللا الصعفاني
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خيرة رجال اليمن
أكثر من ١٨٥ من خيرة   

رجال اليمن سقطوا غدراً 
برصاص اإلرهابيين في أبين، 
ولم تحرك الحكومة ساكناً واكتفت 

بتشكيل لجنة..!!
قبل عام سقط أكثر من أربعين 
 ١٨ الشباب بجمعة  شهيداً من 
مــارس، فاهتز النظام وتم إقالة 
الحكومة وأعلن الحداد على أرواح 
الشهداء.. وعم الحزن جميع أرجاء 

الوطن..
ــس ارتــكــبــت الــقــاعــدة  ــاألم وب
والمتواطئون معهم مذبحة بحق 
اإلنسانية.. جريمة إبــادة اليجب 
السكوت عليها.. فلماذا تتعامل 
أحزاب المشترك بالمباالة مع تلك 
الجريمة.. ولماذا تجد لغة التشفي 

والثأر بقتل الجنود والضباط..؟!

وبــدالً من التوحد واالصطفاف 
لمواجهة إرهابيي القاعدة والقتلة 
نجد أحزاباً في المشترك بدأت ترفع 
أصواتها وتطالب بإشراك القاعدة 

في الحوار الوطني المزمع..
ــل ان  لــيــس هـــذا فــحــســب، ب
خطباء مساجد صاروا يدافعون 
التهم  القاعدة ويطلقون  عن 
على «بقايا النظام».. في اشارة 
واضحة إلى االخ المناضل عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية.. 
يعلم المشترك من قتل منتسبي 
القوات المسلحة، والعالم يعرف 
أيــضــاً.. وحددهم بــاالســم.. أم 
أن مخابرات وأجهزة التجسس 
أكثر معرفة  الهتار  مع حمود 
ودرايـــة مــن معلومات أمريكا 

واألوروبيين!!

الرئيس.. ومتاريس الحصبة

وزيزة «عقوق» اإلنسان

السفراء العشرة.. والقاعدة

طوباوية المؤتمر وزهده المبالغ فيه   
في السلطة، نخشى أن يقود البالد 
إلى كارثة.. وتالقي المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية نهاية تراجيدية.. ويفرض 
اإلرهابيون واقعاً آخر وحواراً من نوع خاص 

ونظاماً تبنيه فوهات البنادق..
فسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة 
الخليجية وآليتها، لم تهزهم جريمتا المكال 
وأبين وال دماء عشرات الشهداء من الجنود 
الذين سقطوا برصاص اإلرهابيين.. وفوق 

ذلك لم يحركوا ساكناً  والعاصمة التزال 
مشطرة والمليشيات المسلحة هي صاحبة 

القرار القوي..
بحق.. الشارع اليمني صار يخشى ان 
تفرض القاعدة وشركاؤها مبادرة تسقط 
مبادرة الدول العشر.. ونخشى أن يسقط 
سالح الدولة بيد القاعدة طالما ولم تهتز 
ضمائرهم أمــام أكثر من مائة جندي 
تلوا في يوم واحد.. فهل يستيقظ رعاة  قُ

المبادرة قبل فوات األوان!؟

حصبة الحصبة
تحصين    ن  إ

ـــــــوطـــــــن  ال
ــل أبــنــائــه وتجنيبه  وك
األمـــراض القاتلة، يحتاج 
ــاص ومميز ضد  ــى لــقــاح خ إل
ـــراض القاتلة التي تهدد  األم
واليمنيين بسبب  اليمن 

الحصبة..
ية  لعسكر ا لــلــجــنــة  ا
وحكومة الوفاق والدول 
الراعية للمبادرة بإمكانها أن تنقذ 
اليمن وكل أطفال الوطن أيضاً من 
الحصبة األخطر التي تحمل صواريخ 

«لو» في مدينة آمنة..

ركائز القاعدة في حزب اإلصالح
النائب اإلصالحي منصور علي   

يحيى الحنق غضب من األخبار 
التي ذكــرت أنه شقيق القيادي في 
تنظيم القاعدة اإلرهابي محمد أحمد 
الحنق، وقــد صحح الموقف للذين 
خلطوا بين اإلرهابي الهالك، وبين 
محمد علي يحيى الحنق شقيق منصور 

والمطلوب أمنياً..
وما الذي يضير النائب منصور إذا كان 
أخوه إرهابياً أو مطلوباً أمنياً.. أليس 
اإلرهابي مصعب هو ابن مبخوت عبود 
الشريف رئيس حزب اإلصالح بمأرب، 

وأنور العولقي ابن اإلصالحي ناصر؟!
ــذه.. وإنما  المشكلة ليست في ه
عندما نجد أن حزب النائب الحنق يفرخ 
إرهابيين ويوسد أمر بعض هيئاته إلى 

شخصيات ترعى اإلرهاب وتحرض 
لمصلحته، والدليل على ذلك أن 
تلوا في أبين  إرهابيين كثراً قُ
وغيرها هم من طالب جامعة 
الزنداني، والزنداني- وهو من 

هو في حــزب اإلصــالح- متهم 
باإلرهاب ،ومثله عضو شورى 

الحزب محمد المؤيد، ومثله 
صعتر، ومثله مرشح اإلصالح 
في الجوف في االنتخابات 
خميس  ٢٠٠٣م  بية  لنيا ا
صالح عرفج الذي كان يأوي 
ــور العولقي وأصحابه،  أن
تل معهم.. ولو استمررنا  وقُ
في ذكر االسماء ستطول 

القائمة.. يا جماعة..

ليرحل األقزام
من يتاجرون بدين اهللا ويسرقون   

ويــقــتــلــون الــشــبــاب لتحقيق 
مصالحهم باسم الدين.. ليصبحوا وزراء، 
فال يمكن أن يكونوا أسوياء أو لديهم 

أخالق.. أو يمتلكون قليالً من الحياء..
ــارع اليمني عــنــدمــا يسمع  ــش ال
يشتاط  قحطان  محمد  تصريحات 
غضباً.. أو عندما يسمع الزنداني يدافع 
عن قطاع الطرق أمام الجامعة.. أو 
يتابع شطحات حميد والماوري يضحك 
الى درجة الثمالة  الشعب يعرف االقزام 
واليمكن ان يقارنهم بقامات وطنية 
وتاريخية فمن يسرق االموال والثورات 
هم الذين يجب ان يرحلوا ويحاكموا 
أما علي عبداهللا صالح سيبقى كنقم 

وشمسان ولن ينال منه االقزام .


