
أماني  باسندوة!!
> يضحكني باسندوة الذي 
أينما خطب انتحب وهو يتمنى 
في كل مهرجان أمنية عجيبة..
ففي مهرجان المرأة تمنى 
باسندوة ان يطيل اهلل في عمره 
الى ان يرى هذا الوطن تحكمه 
امرأة لتنصف بنات جنسها من 
دكتاتورية الرجل ونحن على 
المغلوب على  الشعب  ه��ذا 

أمره..
وفي مهرجان لليتيم تمنى 
باسندوة ان يطيل اهلل في عمره 
الى ان يرى هذا الوطن يحكمه 
يتيم ليراه وهو يتحسس االيتام 
ويعطف عليهم ويجنبهم ما 

عاناه في غابر األزمان.
وع��ن��دم��ا ح��ض��ر اض����راب 
للمهمشين تمنى ان يحكم هذا 
البلد »مهمش« مش عارفين 

ليش!!
وهكذا أين ما راح النواح تمنى 
ان يرى أحد الحاضرين يحكم 
هذا البلد وكأنه مصاب بحكم 
هذا البلد الذي يعيش فيه في 

كبد ونكد وحسد.

كائنات وكيانات!!

»الساحات أصبحت 
ت  نا بكيا مليئة 

وهمية«..
< المحامي خالد اآلنسي

- وكانت قبلها مليئة بكائنات طفيلية!!
»إن هيكلة الجيش عملية طويلة فيها مراحل أولية ومراحل نهائية، 

وستستغرق سنتين وأكثر من الفترة االنتقالية«
محمد قحطان
- طلعت »نُمّسي« فاهم بالعسكرية تمام - ومالك جالس تخبص 

بالسياسة من الزحف ما زحف وغ��رف النوم إلى 
الحصانة.. شكلك خايف على »الميليشيات« أن 

تفضحها الهيكلة!!
والسلفية أيضًا!!

»حتى الوطنية سرقوها«
د/ عقيل المقطري

- وس��رق��وا قبلها السلفية وامل��ن��اب��ر وامل��س��اوك 

واملسابح..!!

فتوى!!
»التهميش واإلقصاء وإلغاءاآلخرين، من 
الطباع المتأصلة والنهج الذي ال يمكن تغييره 
عند »االصالح« مهما أظهروا وتظاهروا بغير 

ذلك«
نجالء البعداني

- بعد هذا الكالم يا نجالء انتظري فتوى 
»حنّاني طنّاني« م��ن أح��د »امل��الذي��ع« 

حقهم!!

ال تشعبش لهم!!
»أبين تستحق ما هو أكثر من جمعة«

زكريا الكمالي

- ال تشعبش للجماعة، بينهم مصلون من حق 
القاعدة بايتجهوا أبني لذمة أكثر من جمعة!!

بان كي سرحان!!
»نعمل بالتنسيق مع األمن لمنع أي ظواهر 

سلبية في تعز«

صادق سرحان

- بصفتك بان كي سرحان 

وإال أيش.. أنت أكرب ظاهرة سلبية فيها.

لقد بدأت

»عندما يجد القراء الكرام أني قد بدأت أكتب 

ما ال جديد فيه أو قيمة له، 
فأرجوهم أن يبعثوا لي برسالة«.

عارف أبو حاتم

- ها نحن بعثناها إليك  اآلن فقد بدأت!!
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ضباع »اإلصالح« يخربون التعليم!!
 تقوم أبواق المشترك وخاصة االصالح بشن حملة 
ضد جامعة ذمار ألن الدراسة فيها تسير دون توقف فيما 
حرم طالب الجامعات اليمنية الحكومية عامًا كاماًل، حيث 
قام اعضاء اإلصالح في هيئة التدريس في الجامعات 
الحكومية بتعطيل الدراسة، فيما استمروا في التدريس بجامعة 

العلوم والتكنولوجيا والجامعات األهلية.
أليس ذلك جرمًا ان يحرم ابناء الفقراء والمساكين من الدراسة، 
فيما يتم تدريس أبناء الذوات في الجامعات االهلية.. ووحدها 

جامعة ذمار لم تتعطل فيها الدراسة، لذا يستهدفونها.
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قائمة المطلوبين دوليًا ألخطر االرهابيين مليئة بقيادات وعناصر المشترك

القاعدة.. من يحرك أوراقها في اليمن

تنظيم القاعدة توسع ونفذت عناصره بعض العمليات 
االجرامية هنا وهناك في مناطق اليمن على حساب 
تداعيات االزمة السياسية التي كان من بين مفتعليها 
حزب االصالح وكان للساحات حضوره في ساحاته التي 

ادعى أنها لشباب أبرياء وألهداف سلمية.
بعد االتفاق على المبادرة الخليجية والتزام الجميع بها 
كحل وحيد برزت خيوط التواطؤ الحاصل بين القاعدة 
واالصالح الذي لم يدن هجمة ارهابية واحدة ويسميهم 
انصار الشريعة ويتهرب من نتائج مسؤوليته التدميرية 
ألفعالهم وأنه يعيش على الشرب من دماء المواطنين 
وتخريب المنشآت بالقول: إن القاعدة واالرهاب ما هو اال 
لعبة وورقة بيد الزعيم علي عبداهلل صالح، ولكن كيف 
يكون ذلك وقيادات في االصالح تقود االعمال المسلحة 

للتنظيم في صنعاء وأبين وغيرها..!
لو صدقنا إدعاءات االصالح بأن جميع أعضائه ومعهم 
عناصر تنظيم القاعدة جاهزون في أي وقت لتنفيذ 
ما يطلبه الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام لما قبل بتنفيذ المبادرة الخليجية إلخراج 
اليمن من المصائب وويالت العنف والقتل واألهم من 
هذا كله فإن الرجل بحسب إدع��اءات حزب االصالح 
الساذجة كان بإمكانه تسخير تنظيم القاعدة اللعبة 
التي في ي��ده لتصفية حسابات مع خصوم له في 
المشترك هم أعداء لجميع اليمنيين في الوقت نفسه 
بداًل من استهداف تخريب منشآت حرص على وجودها 

خدمة للوطن والمواطنين.
 وفي أبسط الحاالت كان سيوجههم لالنسحاب من 
ساحات المشترك ومعسكرات المنشق علي محسن 
وغيرها التي تهاجم وحدات الجيش واالمن المؤيدة 
للشرعية الدستورية ولعلي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام والملتزمة بواجبها الوطني في 

مكافحة االرهاب وحفظ االمن واالستقرار.
االمر المكشوف التي تريد قيادات االصالح تغطيته 
عبر اعالمها هو إبعادها عن تهمة االشتراك مع تنظيم 
القاعدة وأطراف أخرى في جريمة النهدين ومحاولة 
اغتيال رئيس الجمهورية علي عبداهلل صالح وكبار 

قيادات الدولة.
 لم نسمع يومًا أن زعيم الوطن كما يقول االصالح 
يستخدم القاعدة كفزاعة لماذا لم نسمع أن زعيم 
الوطن نصب الخيام الستقبال العزاء في مقتل قيادات 
من تنظيم القاعدة خارج اليمن أو داخله كتلك التي 
تسقط في ضربات موجعة للجيش واالمن وعبر عن 
حزنه الشديد لرحيلهم مثلما يفعل الشيخ صادق االحمر 
والزنداني.مؤسف جدًا أن نجد كتّابًا وصحفيين ينتمون 
للمشترك فقدوا مبادئهم وشرف المهنة وأخالقياتها كما 

فقدوا عقولهم أيضًا بالقول: إن الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام يستخدم القاعدة 
كفزاعة في حين تقوم ق��وات الحرس الجمهوري 
بالتصدي ألعمال القاعدة االرهابية في اليمن ويضحي 
منتسبوها بأرواحهم فداء لمنع جرائم ازهاق أرواح 
المواطنين، وما الذي يدفع بعناصر القاعدة لمساندة 
مليشيات االخوان المسلمين والمشترك والفرقة في 
االعتداء على معسكرات الحرس الجمهوري لو أنهم 
ليسوا على عالقة بهم وال يقفون الى جانبهم ويمتثلون 
ألوامرهم في تنفيذ مخطط تآمري واحد أم أن ما يجري 
في أرحب ونهم وأبين والتقاء هؤالء االرهابيين على 
خط واحد الطالق المدافع وقذائف الهاون ضد الجيش 
واالمن مجرد صدفة ومصادفة ايضًا أن يكون القاعدة 

الجناح العسكري لحزب االصالح.
يحسب العالم االصالح أن لديه دلياًل  دامغًا لصحة 
ما يقوله وهو تحذيرات الزعيم علي عبداهلل صالح من 
خطر االرهاب والعنف جراء اعطاء أية فرصة لتحرك 

القاعدة في اليمن نتيجة االنفالت االمني وعوامل 
أخرى يشير إعالم االصالح الى أن هذه التحذيرات باتت 
مؤكدة للجميع اآلن بالنظر الى أعمال القاعدة ما يعني 
وجود عالقة تنسيق واتصال بينها والزعيم وترفض 
االعتراف بأن ذلك دليل واضح بأن الرجل سياسي محنك 
وقارئ جيد للواقع اليمني ومستقبله بكافة تفاصيله 
وما تحذيراته من القاعدة سوى لتحقيق هدف ساٍم 
يحفظ أمن واستقرار البالد وينبه لضرورة تحمل 
الجميع مسؤولياتهم في اجتثاث خطر االرهاب ودعم 
المؤسسة العسكرية للقيام بواجبها الوطني واتخاذ 
كافة االجراءات المتاحة الداعمة لمصلحة اليمن في 
هذه الظروف الحساسة وليس العكس وبذل الجهود 
في االلتزام بقرارات جديدة تمنح القاعدة حرية الذبح 
واالتصال والتواصل عبر خدمة سبأفون وبتوجيه 

حكومي يبعد عنها الخدمة االمنية.
األجدر باالصالح أن يحذر ولو جبر خاطر من خطر 
إرهاب القاعدة بينما موقفه من أهداف تحويل اليمن 

إلمارة اسالمية تبدوجلية ومعلنة وزائدة على حدودها 
في الوصول لهذه الرغبة إذ نجده ينحرف في خطابه 
ليحذر من خطورة الحرس الجمهوري ويدين ضرباته 

لفلول االرهاب.
لطالما أكد المؤتمر الشعبي العام موقفه الراسخ 
من أعمال العنف والفوضى واالرهاب مؤكدًا تصديه 
لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم من القاعدة ومن 
يقفون وراءهم وكان آخرها إعالن الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رفض التحاور مع 

االرهابيين والقتلة.
ولعل هذا الحديث يقودنا الى التذكير بحقيقة أن 
المؤتمر حزب األغلبية واختيار اليمنيين ال يوجد بين 
صفوفه وقياداته من هو مطلوب دوليًا على ذمة قضايا 
متصلة باالرهاب كما هو الحال بالنسبة لحزب االصالح 
الذي يتستر ويأوي عشرات االشخاص هم االخطر محليًا 

ودوليًا.

نجيب علي
يسعى حزب االصالح جاهدًا إلخفاء حقيقة أن تنظيم القاعدة االرهابي يشكل بداياته األولى واليزال   

جزءًا منه بصورة شرعية يتولى إدارة شؤون الحزب تحت عباءة الديمقراطية السياسية وله نصيب االسد 
في قرارات قياداته.

اللجنة العسكرية 
من مطلب شعبي

 إلى طلبة اهلل
> تضحك اللجنة العسكرية على الذقون حين تدعي 
انها تقوم منذ اسبوع بإزالة الحواجز ومتاريس عصابة 
أوالد االحمر ومليشيات المشترك والمنشق علي محسن 

من شوارع أمانة العاصمة..
وتضحك على نفسها حين تقول ان االمطار لن تثنيها 
عن ازالة وهدم الحواجز والتقاطعات االسمنتية وفق 

البرنامج الزمني المحدد لها.
اآلن فقط أدركت اللجنة العسكرية ان اليوم يتألف من 
24ساعة والشهر من 30 يومًا وان برنامجها الزمني الذي 
تتحدث عنه مضى عليه أكثر من ثالثة أشهر، اليمكن 
ان تحدد أي شيء فيه يذكر يخص اللجنة العسكرية.. 
اللجنة العسكرية سمح لها المسلحون بإزالة متاريسهم 
ونقاطهم، وفي الوقت نفسه سمحت لهم  باحتالل 
الدكاكين والمنشآت المجاورة جدًا ألكياسهم االسمنتية 

والترابية.
اليمنيون والمبادرة معهم تطالب بإزالة كافة المظاهر 
المسلحة من شوارعهم وازالة كل أسباب التوتر.. هذه 
المهمة المنوطة على اللجنة العسكرية حولتها من مطلب 
شعبي الى »طلبة اهلل« من خالل ممارسة لعبة الشطرنج 
وتحريك مجموعة مليشيات ملسحة مقابل جندي يحفظ 
األمن واالستقرار، وازالة مترس وبقاء المسلحين مكانهم 
وتغيير مالبس متقطعي الفرقة األولى مدرع في مذبح 
وشمالن، وهكذا حركة بحركة بين االط��راف يتخللها 

جوالت تفقدية.

عالقة تمويه جديدة بين باسندوة ومسئولي قطر
> م��ن سماهم ب��اس��ن��دوة كبار 
ال��م��س��ئ��ول��ي��ن ف��ي ق��ط��ر ال��ذي��ن 
سيلتقيهم في زي��ارت��ه االسبوع 
ال��م��اض��ي ل��م ي��ك��ون��وا حاضرين 
الستقباله لمعرفتهم انه ليس هناك 
مايمكن بحثه مع رئيس الوزراء او 
االع��الن  عن نتائج ما سيبحثونه 
بشكل رس��م��ي، كما انهم أب��دوا 
استغرابهم من اصرار باسندوة على 
إحراج نفسه من خالل هذه الزيارة 
التي بحثت ما تم انجازه من المبادرة 
الخليجية، وقطر رُفضت من الشارع 
اليمني واضطرت لالنسحاب من 
المبادرة الخليجية ضمانًا لتنفيذها.

كبار مسئولي قطر في الحقيقة 
بحثوا مع باسندوة اساليب التمويه 
الجديدة  في العالقة بينها والعناصر 
لقانون  وا لنظام  ا على  لخارجة  ا
وكيفية دعمهم الستهداف المزيد 

من المنشآت التنموية في بالدنا.
باسندوة عندما سُئل عن نتائج 
زيارته في المطار، أش��اد بالدعم 
المقدم وق��ال ان قطر أكثر دول 
ال��غ��رب ف��ي ق���ارة ام��ري��ك��ا لديها 

مسئولون كبار.

كنـس المتاريــس أواًل..

> كان األولى بحكومة الوفاق الوطني أن 
تخرج لكنس المتاريس وطرد المسلحين 
وحماية المواطنين اآلمنين والممتلكات 
العامة والخاصة وإعادة هيبة الدولة، وبعث 
رسائل مطمئنة للداخل والخارج بذلك، 
لكن أن تخرج الحكومة تدغدغ عواطف 

لمكشوفة  ا ليب  ألسا ا بتلك  ء  لبسطا ا
وتوظف االعالم الرخيص ليتحدثوا عن 
بطوالتهم الكاذبة ويدعون حرصهم على 
العاصمة وأبنائها فمغالطات كهذه لن 
تخفي حقيقة فشل الحكومة في تنفيذ 
المهام المحددة في المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية والمتمثلة بإزالة أو كنس 
المتاريس وإنهاء المظاهر المسلحة من 

العاصمة وغيرها من المدن..الخ.
لقد كانت الصور والمهمة باهتة جدًا 
والتوظيف محاولة لتزيين صورة مشوهة.. 

مع احترامنا ألصحاب النوايا البريئة.


