
> يطال��ب المؤتم��ر الش��عبي الع��ام 
وحلف��اؤه - وبمثالي��ة وب��راءة تذكرن��ا 
بمثالي��ة الصحاب��ة رض��وان اهلل عليهم 
- بتنفي��ذ المرحلة االولى م��ن المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس 
االمن الدولي رق��م 2014 ، وهذا يزعج 
الس��فير االمريكي كثيرًا وس��فير االتحاد 
األوروبي.. واللذين يس��تنفران قواهما 
ويهرعان لتقوية وطمأنة االصالح وعلي 
محسن وأوالد االحمر في لقاءات حميمية 
متواصل��ة ف��ي محاولة إلضفاء ش��رعية 
دولية لهم م��ن خالل ف��رض وجودهم 
العس��كري في العاصمة بطريقة تشجع 
التمرد على الرئيس عبدربه منصور هادي 
بشكل واضح ألن بقاء هذه الحالة النشاز 
ال تحكمه��ا نصوص المرحل��ة االولى أو 
الثانية من اآللية التنفيذية لكنها تؤكد 
خطورة اللعبة التي يخوضونها عن جهالة 

أو بقصد..
كما أن ما يحدث يس��تخدم ذريعة ليس 
إلضعاف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وإنما خالفًا لما فيها من رسائل تجاوزت 
العرف الدبلوماسي.. إاّل أنها تكشف عن 
مخطط إلضعاف الجميع بما في ذلك االخ 
المناضل عبدربه منص��ور هادي رئيس 
الجمهورية، فاالهتمام الدبلوماسي الذي 
يحظى به علي محسن االحمر ومقر الفرقة 
الذي بات مزارًا للس��فراء يشبه المنطقة 
الخضراء في بغ��داد يخفي خلفه مخاوف 
كثيرة خصوصًا  في ظل تجاهل وتهميش 
واضح لوزير الدف��اع والذي ال يلتفت اليه 

السفراء -لألسف الشديد.
> من ح��ق المؤتمر أن يغض��ب عندما 
يجد أن مس��ببات األزمة مازالت حاضرة 
في الوقت ال��ذي أصبح بعض الس��فراء 
يس��تخدمون المبادرة وآليتها لالنتقام 

كأصحاب البارات ومحالت القمار في والية 
تكس��اس عندما يس��تخدمون مسدس 
أب��و عجل��ة كح��ل للتخلص م��ن طرفي 
»الكابوي« بوض��ع طلقة رصاص واحدة 
وت��دار العجلة ويجتمع مس��لوبو العقول 
ليشاهدوا ذلك القمار القاتل الذي ينتهي 
بمقتل أحدهم نفسه فيما يظل الكازينو 
وحده هو المستفيد من موت رعاة البقر.

إذًا لي��س المه��م ح��ل األزم��ة وإنم��ا 
استخدامها لتنفيذ أجندة بعض الدول.. 
وما يحز ف��ي النفس أن قي��ادة االصالح 
مثلم��ا تجاهل��وا وغض��وا الط��رف ع��ن 
اغتص��اب المارينز للقاص��رات اليمنيات 
داخل الس��فارة االمريكية وتحفظوا على 
التفاصي��ل واالس��ماء ص��اروا يهتف��ون 
ويرقصون ويبيحون للس��فراء اغتصاب 
المرحلة االولى من المب��ادرة الخليجية 
وال  لمزمن��ة،  ا لتنفيذي��ة  ا ليته��ا  وآ
يستش��عرون خطورة الهرول��ة الى أين 

س��تقود البالد جراء ذلك التن��ازل وثمنه 
الباهض أو يتوقفون أمام مس��ؤوليتهم 
الدينية والتاريخية والوطنية ودورهم في 
تنفيذ ه��ذا االتفاق الذي اخت��اره الجميع 
لحل األزم��ة وتجني��ب الش��عب اليمني 
واليمن األخط��ار، باعتبار ذل��ك االتفاق 
قد فوت الفرصة على المتربصين ش��رًا 

باليمن.
> إن من يعتق��د أن التهرب أو االحتيال 
من تنفي��ذ اتفاق التس��وية السياس��ية 
سيهزم المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه 
فهو واهم وعليه أن يدرك أن من يخون 
ويسعى لهزيمة شعبه ووطنه لن ينتصر 
أبدًا، فما يحدث اليوم من استقواء بالخارج 
وخ��روج على المبادرة  يش��ارك بش��كل 
مباش��ر في إنهاك اليمن شعبًا واقتصادًا 
وجيشًا وال يستطيع حزب االصالح أن ينكر 
أبدًا أنه اليوم هو م��ن يدفع الثمن أكثر 
.. فها هو يقاتل القاع��دة مع االمريكان 
ويقاتل األمريكان م��ع القاعدة.. ويقاتل 
ضد الجيش وفي ذات الوقت يقاتل ضد 
الح��راك والحوثيين واالش��تراكي وضد 

الشباب في الساحات وغيرهم.
 بالتأكي��د ه��ذا التخب��ط الجنوني عمل 
انتحاري غير مس��بوق، وعلى اإلصالح ان 
يراجعوا أنفس��هم قلياًل.. فإذا اس��تمروا 
ف��ي المراهن��ة عل��ى وعود وتفس��يرات 
بعض السفراء لنصوص المبادرة وآليتها 
سيجدون أنفس��هم أمام نهاية مرتديي 
االحزمة الناس��فة.. لكن ذلك س��يكون 
متأخرًا بعد أن ألحق��وا كارثة حقيقية في 

اليمن والشعب.
 ومن أج��ل تالفي هذا االنتح��ار نجد أنه 
من الواجب التذكير أن المؤتمر والزعيم 
علي عبداهلل صالح رئي��س المؤتمر حذر 
مبكرًا من استحالة حكم اليمن من قبل 

طرف سياسي واحد أو أن يلغي أحد اآلخر.. 
ولهذا وانطالقًا من المسؤولية الوطنية 
والتاريخية والديني��ة حرص الزعيم علي 
عبداهلل صالح على التوقيع على المبادرة 
لحل األزمة وتنازل عن الرئاس��ة ورئاسة 
الحكومة وغيرها من أجل تجنيب الوطن 

الحرب األهلية والصوملة واالفغنة..
غير أن المش��ترك وبالتحدي��د االصالح 

يتعمدون العودة الى مربع العنف والدماء 
للتالعب بالمبادرة بأساليب المحتال وال 
يدري انه يلعب مع محتالين كبار.. ورغم 
ما حدث في البالد اال أنه بإمكان اليمنيين 
إطفاء نيران الفتنة والتي ال تزال محاصرة 
بحكمة أبناء اليمن المخلصين من خالل 
تمسك جميع االطراف السياسية بتنفيذ 
المبادرة وآليتها، وعدم الس��ماح لكائن 
من كان باستخدام نصوصها لهزيمة أحد 
االطراف، فمثل هذا الخيار ال يخدم اليمن 
وال اليمنيين، فالذين يسعون للتضحية 

بالوط��ن والش��عب ويفرط��وا بالدي��ن 
لهث��ًا وراء مصالحه��م الخاص��ة وطمعًا 
في الس��لطة، التي يس��يرون في طريق 
مليئ��ة باأللغام، وعليه��م أن يدركوا أن 
السفراء الذين يتجاهلون اليوم الحديث 
عن تنفيذ المرحل��ة االولى من المبادرة 
وآليته��ا ويرفع��ون أصواتهم محرضين 
ومهددي��ن بالهيكل��ة أواًل س��يتخلون 
عنهم في أقرب منعطف، فالسفراء الذين 
يتخذون من اللواء الثالث حرس جمهوري 
مبررًا لتنفيذ أطماعهم.. غدًا سينقلبون 
عليه��م ويطالب��ون بتس��ليم الزنداني 
وحميد األحم��ر وعلي محس��ن وغيرهم 
بنفس اسلوب تطويع وتفصيل نصوص 

القرار الدولي وفقًا ألهوائهم.
 ومجددًا نؤكد ان المبادرة وآليتها تتحدث 
عن ق��رارات توافقية لذا فإن الس��كوت 
على تضخيم بع��ض القضايا أو القرارات 
من قبل بعض الس��فراء يط��رح عالمات 
اس��تفهام كثيرة حول مصلحة االصالح 
من وراء ذلك.. وكان باإلم��كان إذا كان 
ذلك عماًل بريئًا أن يتساءلوا لماذا يتجاهل 
الس��فراء قضي��ة إنهاء انقس��ام الجيش 
ونجدهم يحدثون كل هذا الضجيج حول 
اللواء الثال��ث حرس جمه��وري وهو لم 
يكن قط جوهر المش��كلة أو أحد أسباب 

األزمة..

أخيرًا
لق��د انتص��ر اليمني��ون بالتوقي��ع على 
المبادرة وآليتها.. وخرجوا أبطااًل بفضل 
حكمة الزعيم علي عبداهلل صالح.. ومن 
يس��عى اليوم لتحقي��ق انتص��ار منفردًا 
لن يكون له ذلك بل ق��د يهزم الوطن، 
فما يحدث الي��وم لليمن لن يقود إال الى 

هزيمتنا جميعًا..
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اإلصالح يقاتل مع 
أمريكا ضد القاعدة 
ويستخدم األحزمة 
الناسفة مع القاعدة 
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السفير األمريكي 
ي��ت��ع��ام��ل مع 
المبادرة بنفس 
األس���ل���وب مع 

القاصرات

املبادرة.. 

> في 19 يناير عام 1839 افتعل الكابتن البريطاني هينس قصة غرق السفينة البريطانية »دريا دولت« في البحر العربي 
بقرب سواحل أبين كذريعة الحتالل عدن وجزء غاٍل من اليمن..

 وتبدو اليوم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أشبه بتلك الذريعة، حيث صار سفراء بعض الدول يستخدمونها كورقة 
ضغط بل سالح قذر لتفكيك وتمزيق وحدة اليمنيين وضرب قوتهم وإنهاك جيشهم وإحراق ونهب ثرواتهم.. وتقسيمهم إلى 
فسيفساء صغيرة وضعيفة تذكرنا بتلك اإلمارات والمشيخات والسلطنات التي أوجدها البريطانيون قبل أكثر من قرن لتمزيق 

اليمن وإضعاف الشعب وإنهاكه الى درجة ال يستطيع فيها حتى مجرد الحديث عن السيادة والقرار اليمني المستقل..

رئيس التحرير

فاختراق دار الرئاسة والوصول الى متعاونين لتنفيذ هذا 
العمل يصبح أرضية قراءة وتحليل يط��رح أن هذا العمل 

نُفذ من قبل الحرس الخاص أو الحرس الجمهوري..
أيهما أكثر قب��واًل أو تصديقًا طرح أنها قاعدة الزنداني أو 
قاعدة حميد االحمر أو قاعدة علي عبداهلل صالح »الرئيس 

السابق«؟
لنا افتراض وقوف الش��خصيات الثالث لنتصور من يثبت 

انتماؤه أو تعاونه مع القاعدة!
ألن استهداف دار الرئاسة تم قبل توقيع المبادرة الخليجية 
وهو استهداف رأس وأقطاب نظام في إطار صف في وضع 
اصطفاف صراعي فهو قوبل بمس��توى واضح من الدعم 
والتأييد السياس��ي من قبل االصطف��اف المقابل بل إن 
الموقف االمريكي الغربي اكتفى بإدانة عابرة كإس��قاط 
واجب ليحاف��ظ على خ��ط لموقف وإن لم يم��ارس الحد 

االدنى المفترض كموقف.
الوض��ع السياس��ي كاتف��اق ووف��اق وطبيع��ة االهداف 
واالس��تهداف في هجوم القاعدة على ميدان الس��بعين 
2012م تجاوزت مثل هذا الموقف باألش��كال المباشرة 

أو غير المباشرة.
> منتهى االس��تهتار واالس��تهبال مثاًل الق��ول: »قاعدة 
الرئيس المخلوع«، فالس��ؤال من ال��ذي يحارب القاعدة، 
يجاب عنه من معرفة االجابة على السؤال من الذي تحاربه 

القاعدة؟
من الذي��ن اس��تهدفتهم القاعدة في الهج��وم على دار 
الرئاس��ة بصنعاء أو عل��ى القصر الجمه��وري بالمكال أو 
بميدان الس��بعين، ومن هم الذين تس��تهدفهم حروب 
القاعدة وميليش��يات االخوان في أرح��ب ونهم ومناطق 

أخرى؟
األسهل من القول المهبول والمستهبل »قاعدة الرئيس 
المخلوع« إدانة أطراف وأثقال سياسية معروفة ومحددة 
بأنها وراء جرم وجريمة الس��بعين كم��ا جريمة وجرم دار 
الرئاسة، وذلك يستند الى تداخل واضح وقرائن قوية لها 

أرضية في الواقع وفي سياق االحداث والمحطات والوقائع.
التعامل مع الواقع والوطن بمسؤولية يجعلنا أكثر حرصًا 
تجاه تصعي��د الصراعات والتوترات حت��ى أصبحنا نبحث 
عن المزيد من التواف��ق وتعزيز الوفاق ف��ي إطار ما بات 
أمرًا واقعًا أو تموضعًا من األم��ر الواقع ألطراف داخلية أو 

خارجية.
أمري��كا بعد أح��داث س��بتمبر 2001م مارس��ت تهويل 
االرهاب وظل��ت تضغط على النظام لتس��ليم اللواء علي 
محسن في إطار المطلوبين أمريكيًا من وضع الحرب ضد 

االرهاب.
أمريكا بعد عقد ومنذ محطة 2011م التي تُعرف بالثورات 
السلمية باتت تمارس تهوينًا تجاه االرهاب بالقدر الذي 
تحتاج��ه أو تتطلبه محط��ة الثورات، ولذل��ك فهي باتت 
تتعامل بالمباش��رة مع علي محس��ن كرأس نظام أومن 

رؤوسه.
 إذا أمريكا تم��ارس واقعية ه��ذه النقلة بي��ن محطتين 
بأي حس��بة لمصالحها وتغيير في سياس��اتها أو تطوير 
الس��تراتيجيتها، فاألطراف السياسية يفترض أن تمارس 

واقعية موازية مع االطراف االخرى ومع الواقع العام.

إنني كمواطن من خالل ما أعيشه 
وما أعيه وبغض النظر عن وضعي وعملي واصطفافي أو 
موقف سياسي لشخصي، أحس وأستشعر بحاجية الواقع 
والوطن للوفاق أكثر من الدف��ع أو االندفاع للصراعات أو 
االنتقام وتصفية الحس��ابات وتح��ت كل أنواع الضغوط 

ألفعال ذلك أو تفعيله.
إذا تطورات الحرب ضد االرهاب أو أخرى أو إذا أمريكا قائدة 
التحال��ف الدولي للح��رب ضد االرهاب وصل��ت الى وضع 
الغربلة والبلورة للفصل بين األجنحة السياسية لألسلمة 
السنية وبين القاعدة من خالل هذه المحطة تجسيد هذا 
الوعي في واقعية توفيق أو توافق مع الواقع بأقصى ممكن 

وحتى بأعلى قدرات تحمل.
دعونا من عمليات ونجاحات الجيش في الحرب ضد القاعدة 
في أبين لنركز على نجاح استثنائي في الحرب ضد االرهاب 
في هذه الفترة باليمن ونجاح الضربات األمريكية ألخطر 

قيادات القاعدة.
نج��اح هذه الضرب��ات االمريكية هي الت��ي دفعت رئيس 
حكوم��ة باس��ندوة للخوض فيم��ا ال يعني��ه أو ليس من 
اختصاصه حين قوله بأنه لم يأم��ر بمثل هذه الضربات 

االمريكية.
فعالمات االستفهام والتعجب لم تكن إزاء طائرات أمريكية 
تضرب من بعد فوق قدراتنا ولكنها كانت حول جديد دقة 
المعلومات ودقة الخدم��ة االرضية للمعلومة التي تصبح 

هدفًا.
باس��ندوة أراد تحويل نظر أصحاب عالمات االس��تفهام 
الى قضي��ة باتت من األمر الواقع ول��م تعد قضية للواقع 
»ضرب الطائرات االمريكية« ويصرف النظر بكل عالماته 
ومعلوماته عن وجه تعاون يقلق أطرافًا أو أثقااًل أو أكثر من 
طرف.. في إطار هذا فمجزرة السبعين بقدر ما هي حاجية 
مباش��رة للقاعدة فهي حاجية أقل مباشرة وغير مباشرة 

ألطراف داخلية أو خارجية.
ق��رارات الرئيس التي صدرت مس��اء مجزرة الس��بعين أو 
بعدها بتغييرات في قيادة االمن المركزي واالمن القومي 
أرجعت الى نجاح القاعدة في اخت��راق هذه األطر ويقابل 

ذلك الفشل في اختراق القاعدة واقعيًا ومعلوماتيًا.
ذلك يعني ضعف النظ��ام معلوماتيًا عن القاعدة واختراقًا 
لها وهذا يعطي المؤشر ألرضية النجاحات االستثنائية في 

الحرب ضد اإلرهاب خالل فترة وعام الوفاق.
مجزرة السبعين إذًا غطت على العراك المنكشف المكشوف 
الذي أراده باسندوة وغطت على معركة هي األهم واألكثر 
حساسية داخل أطراف الوفاق من ناحية ومع القاعدة من 

ناحية أخرى.
النظام ب��ات هو الع��دو اللدود ف��ي الحرب المكش��وفة 
والمباشرة ضد االرهاب بالنسبة للقاعدة، أما في الوجوه 
االخرى لهذه الحرب فهي باتت تعن��ي قائدة الحرب ضد 
االرهاب »أمري��كا وأجهزتها« أكثر مما تظل تُحس��ب أو 

تُنسب لجهاز أو طرف محلي أو داخلي.
عالمات االس��تفهام في حادث دار الرئاس��ة كانت تمد أو 
تمتد الى طرف أو أكثر خارجي، فيما عالمات االس��تفهام 
تجاه مجزرة الس��بعين س��قفها داخلي كتحليل أو قراءات 

واحتماالت.

هشام عبداهلل الحاج
> علماء الدين.. هذه الشريحة التي يجلها ويحترمها كل 
أبناء الشعب اليمني كونها هي الفئة التي تحمل مبادئ 
الدين االس��المي الحنيف وقد وصفه��م اهلل بأنهم أكثر 
خش��ية من غيرهم فقال: »إنما يخش��ى اهلل من عباده العلماء«، 
وهؤالء العلماء هم ورثة األنبياء، ومن خالل هذه السطور ال يمكن 
أن أدعي أني عالم وال يحق لي أن أعلق على علماء وإنما  وضع البالد 
هو الذي جعلني أكتب هذه الس��طور ألنصح علماءنا األجالء بأن 
يتركوا الحزبية والتحزب ألنهم يعلمون ماذا عملت في أوس��اط 
العلماء خالل خمس��ة عش��ر ش��هرًا.. قس��مت المجتمع واهلل دعا 
الى الوحدة فقال عز من قائل: »واعتصم��وا بحبل اهلل جميعًا وال 
تفرقوا« قتلت النفس البشرية المسلمة والرسول صلى اهلل عليه 
وآله وس��لم- يقول: »لهدم الكعبة حجرًا حجرًا أهون عند اهلل من 
إراقة دم امرئ مسلم«.. قطعت الطرقات وخربت المصالح الخدمية 
وضيقت على الشعب معيشته وادخلت البالد في أزمة اقتصادية 
وش��ردت االطفال والنس��اء من منازلهم وانتهكت حرمة اهلل في 
الش��هر الحرام وقطعت األرحام ويتمت االطفال وأرملت النس��اء 
وثكلت األمهات، وهدمت المنازل فوق ساكنيها ودخلت الشحناء 
والبغضاء في قلوب العباد وحملت االحقاد وزاد الس��لب والنهب 
وظهرت الطائفية والمناطقية.. ألي��س هذه كلها هي حرب على 
اهلل ورسوله وعين الفساد واهلل يقول: »إنما جزاء الذين يحاربون 
اهلل ورسوله ويس��عون في األرض فس��ادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خ��الف أو ينفوا من األرض ذلك لهم 
خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظي��م«، ونقول للعلماء: 
عندما وظف الدي��ن لصالح الحزبية ما الذي ح��دث وحل من بالء 
في الب��الد أرأيتم عندما انقس��م العلماء ما بي��ن مؤيد ومعارض 
كيف اهتزت مكانتهم في قلوب المسلمين وكانوا في تيه ما بين 
أن يصدق هذا أو يصدق ذاك والكذب على المس��لمين جريمة .. 
باالمس القريب التقى الرئيس المش��ير الركن/ عبدربه منصور 
هادي هيئة علماء اليمن مع العلم أنهم هيئة علماء االصالح، لكن 
هل هؤالء العلماء سيراجعون أنفس��هم وحساباتهم ويقفون مع 
القيادة السياس��ية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية صفًا واحدًا 
ولو من باب الواجب عليهم في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من خالل محاربة تنظي��م القاعدة الذي يقت��ل النفس التي حرم 
اهلل.. ولم��اذا تجاهلوا الحديث عن إنه��اء المظاهر غير الطبيعية 
مثل رفع المخيم��ات من الش��وارع وأمام من��ازل المواطنين في 
الدائري والتحرير وكل الخيام وإعادة االمور الى ما كانت عليه قبل 
العام المشؤوم 2011م.. هل س��يتحدثون الى الناس ويقولون 
ان االنقس��ام الحاصل كان خطًأ حزبي��ًا وأن المؤمنين أخوة وأننا 
تربطنا صلة ورابطة أخوية تتمثل في أرحامنا وأن قطيعة االرحام ال 
يجوز وقاطع الرحم ملعون في كتاب اهلل كما قال اهلل تعالى:»فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم أولئك 
الذين لعنهم اهلل فأصمهم وأعمى أبصارهم«.. أم ستظل الحزبية 
مسيطرة على عقول علماء االصالح وسيتمسكون بالحزبية بداًل 
من أن يكون��وا علماء أمة مهمتهم توصيل رس��الة الحق للناس 
أجمعين، ويقولون للمحس��ن أحسنت وللمسيئ أسأت.. إن الحق 
يا علماء هو تأمين أرواح المس��لمين وأعراضهم وأموالهم وأنتم  
تعلمون أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ديني وما حل 
ببني اسرائيل من لعنة بسبب تركهم األمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فقال تعالى: »لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان 
داود وعيس��ى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال 
يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون«، هل المنكر الذي 
كان حاصاًل  في عهد الرئيس السابق علي عبداهلل صالح أكبر من 
المنكر الذي يقع بنا اليوم حتى ندعي أننا على حق في هذا التغيير 
أقل شيء كنا نس��افر من منطقة الى منطقة داخل اليمن ونحن 
آمنين في ديارنا وآمنين على أموالن��ا وأهلنا.. أما اليوم فال يأمن 
الواحد منا على نفسه وهو داخل بيته.. كم هي المأساة عندما يقع 
القدوة وهم العلماء  في الخطأ ويصرون على ذلك.. ليس عيبًا أن 
نخطئ ولكن العيب هو االس��تمرار في الخطأ وكل ابن آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون ولسنا مالئكة معصومين نحن بشر لكن 
الحقيقة يجب أن تقال في وجه الجميع والحق ال يخاف منه العلماء 

إطالقًا إنما الخوف من اهلل في حالة السكوت عن الحق..
 أما يكفين��ا معاناة من انقط��اع الخدمات.. أما يكفين��ا قتاًل.. أما 
يكفينا ذاًل وهوانًا.. أما يكفينا قطيعة لألرحام.. انتش��روا يا علماء 
في مأرب وأبين وارشدوا الناس الى دينهم وعلموهم ما يضرهم 
وما ينفعهم في الدنيا واآلخرة .. قولوا لمن يقطع الطريق ويسفك 
وينهب أموال المس��لمين ويزهق أرواحهم أن��ه ال يجوز هذا وأن 
هناك نارًا يعاقب اهلل بها المسيئين .. انزلوا الى الساحات وقولوا 
لهم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: »إياكم والجلوس 
في الطرقات«.. انصحوهم بالعودة الى منازلهم والبحث عن أعمال 
خير لهم من الرقود في الطرقات والش��وارع، فكالمكم مس��موع 
عندهم.. اخرجوا الناس من الفتنة.. ارحمونا يرحمكم اهلل.. اللهم 

اكفنا الشر بما شئت وكيف شئت يا كريم.. آمين اللهم آمين.

الح��ق ي��ا علم��اء..!!

عالمات االستفهام من جامع الرئاسة حتى السبعين
> في اس��تهداف جامع دار الرئاس��ة، األه��م فيه كان 
االختراق الى داخل دار الرئاس��ة.. فهل »القاعدة« هي 
التي نجحت في هذا االختراق أم انه جاء أو نجح من وضع 

وتموضع الصراع السياسي في محطة 2011م؟
إذا االخت��راق ج��اء أو نج��ح من وض��ع الص��راع أو االصطفاف 
السياسي كأثقال فذلك يعكس نفس��ه في تعامالت الصراع 

اليومية واآلنية كقراءات وتحليالت متقابلة ومتضادة.

مطهر األشموري

وقصة سفينة »دريا دولت«


