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تعرضت الشيخ احمد محمد حزام احد قيادات المؤتمر
الشعبي العام بمحافظة الجوف أمس لمحاولة اغتيال
حيث تعرض الطالق نار من قبل مجهولين وذلك في حي بيت
بوس بشارع الخمسين في امانة العاصمة.
وقالت المصادر بأن المسلحين الذوا بالفرار بعد اطالقهم

وابل من االعيرة النارية على سيارة الشيخ /احمد حزام.
مشيرة بأنه لم يصب احد جراء اطالق النار.
هذا وطالب الشيخ احمد حزام الجهات االمنية المختصة
بسرعة متابعة الجناة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم
العادل.
االثنين 2012 / 7 / 30 :م
الموافق  / 11:رمضان 1433 /هـ
العدد)1621( :

محاولة اغتيال العراسي لماذا ..ولمصلحة من؟!!
حملت جريمة محاولة اغتيال السكرتير الصحفي لرئيس
الجمهورية رسالة خطيرة للمجتمع من توجه جديد للعناصر
المتطرفة وخاليا الموت التي تحتضنها الفرقة المتمردة وجامعة
االيمان عن استهداف الصحفيين والكتاب ..فالمصادر التي نقلت
ان تلك العناصر االجرامية هي ضمن مجموعة تنتشر في جولة
عصر وتقوم بأعمال رصد أمنية وكذلك تتبع حركة سير قيادات
سياسية وعسكرية وغيرها عبر جولة عصر ..لذا فإن محاولة
اغتيال الصحفي يحيى العراسي لن تكون هي اخر جرائم
استهداف السياسيين والعسكريين كون فرق الموت التي
اعدها االصالح في معسكرات الفرقة وغيرها تعمل وفق
توجيهات قيادتها في حزب االصالح والمتمرد على محسن
وقد بدأت في تنفيذ اعمالها االجرامية..
ويرى المراقبون ان محاولة اغتيال السكرتير الصحفي
لرئيس الجمهورية كانت نتيجة للحملة االعالمية التحريضية
التي استهدفت شخص العراسي خالل الفترة الماضية من
قبل وسائل إعالم االصالح وابواق المتمرد علي محسن
وأوالد األحمر..
الجريمة قوبلت بردود أفعال غاضبة فقد دانتها األحزاب
والمنظمات المدنية ،كما حذر العديد من الكتاب والصحفيين
من خطورتها ،حيث قال الكاتب احمد الشرعبي في
صحيفة «الوسط» :إن تلك الحملة التي شنها
اعالم االصالح على العراسي لم تدخر وشاية
إال ساقتها ولم تترك ضغينة إال وحشدتها
وهي إلى ذلك لم تتورع عن تأليب المفتريات
في محاولة جهادية واضحة إلزاحة الزميل
العراسي إيذانًا بتدشين مشروعات تسلل
وزراعة أطراف صناعية على القرب من متخذ
القرار.
وتساءل الشرعبي عن المستهدف هذه
ال��م��رة ..سكرتير الرئيس ام متخذ قرار

تعيينه؟
وجاء في مقالة :هي رسالة مفتوحة ال تحتمل اللبس ومالم يقرأها
المعنيون جيداً فإن للزمن لسانًا فصيحا ال تدركه جهينة ..فمحاولة
االغتيال رسالة إخطار ليس إ ّ
ال..؟
نائب رئيس مجلس ادارة صحيفة الجمهورية عباس غالب من جانبه
قال ان محاولة اغتيال العراسي هي المحاولة الثانية خالل أقل من
شهرين ،وأضاف :وتأتي هذه المحاوالت بعد فشل استهدافه معنوياً من
خالل إطالق سلسلة من اإلشاعات المغرضة والكيدية التي تستهدفان
مواقفه المبدئية والشجاعة..
أما عبداهلل بشر -رئيس تحرير صحيفة الجمهور -فقد اعتبر محاولة
اغتيال العراسي جريمة إرهابية بامتياز وقال :لقد استهجن الشعب
اليمني بمختلف شرائحه وفئاته تلك الجريمة «عدا عناصر الغلو
والتطرف واإلرهاب»..
مضيفاً :هذه الجريمة ال تبدو عفوية أو وليدة اللحظة ،بل نتاج عمل
تحريضي ممنهج قادته أطراف مأزومة ،مأسورة للتشدد على امتداد
أشهر مضت ،زادت في األيام األخيرة..
الى ذلك اعتبر مراقبون أن استهداف السكرتير الصحفي لرئيس
الجمهورية هي رسالة موجهة لرئيس الجمهورية ،وتهدد أمن واستقرار
البلد والسلم االجتماعي ..مشيرين الى ان قيام قناة «شباب» التابعة
للمشترك بنشر خبر محاولة اغتيال العراسي ,حيث ذكرت أن السيارة
التي يقلها المسلحون جيش بدون رقم وذلك عقب الحادث مباشرة،
يؤكد ان تلك االطراف متورطة في الجريمة وتساءل المراقبون من أين
جاءت القناة بتلك المعلومات قبل أن يتم نشر الخبر حتى على مستوى
االطار الضيق؟
واعتبر المراقبون ذلك عمال إرهابيًا يأتي في سياق التوجهات التي ال
تخدم الجهود المبذولة إلنجاح الحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية كما أنها تعد عم ً
ال عدائياً يصب في اتجاه المزيد
من إرباك المشهد األمني ،محذرين في هذا السياق التوجهات لممارسة
اإلرهاب على حملة األقالم وسفراء الكلمة بهدف اثنائهم عن أداء رسالتهم
الوطنية في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بالدنا..

الحصبة ..ضحية غياب الدولة

تفاصيل ما حدث بين
باسندوة والدحان
فيصل الحزمي
< كشف الصحافي معين عبدالسالم الذي منحه
االستاذ صالح الدحان توكي ً
ال بمتابعة جميع معامالته
ل��دى الجهات الحكومية تفاصيل ما ح��دث لشيخ
الصحافة بين مع باسندوة قائ ً
ال  :ان الدحان حرر في
تاريخ 12/2/2012م مذكرة لألخ رئيس ال��وزراء
يطلب منه التوجيه بصرف المنحة العالجية السنوية
المعتمدة له ويوضح له بأنه لم يتسلمها منذ خمس
سنوات ..ومنذ ذلك التاريخ عجزنا عن الوصول الى
رئاسة الوزراء فلم يعد باسندوة كالسابق نلتقيه في
أي مكان ،أرسلت له رسالة  smsقلت فيها االستاذ
صالح الدحان يرغب بزيارتكم ..ولكن دون فائدة لم
يأتِ أي رد ،حاولت التواصل مع االستاذ عبدالرحمن
الدهبلي الذي يعمل في سكرتارية مجلس الوزراء،
ولكن -لألسف -لم نستطع الوصول الى باسندوة ،بعد
ذلك أعطيت الرسالة لالستاذ سلطان العتواني وأوصلها
الى باسندوة في 13/5/2012م وخرجنا بمذكرة
لوزارة المالية بمنحة بدل عالج بحسب درجته وزير
عامل ،وقال معين عبدالسالم:
واصلت في وزارة المالية متابعة
المعاملة بحسب التفويض من
االستاذ الدحان ،ولألسف لم
أصل الى حل في وزارة المالية
فقد طلبوا أن أذه��ب به الى
مستشفى الثورة واستخرج له
تقريراً طبيًا مع العلم بأن هذا
النظام ال يطبق على الجميع
ويمكنكم الرجوع الى وزارة
المالية والتأكد من هذا األمر،
فهناك تمرر المعامالت بحسب
الوساطات ومع أني قلت لهم
إن االستاذ صالح الدحان معه
لحية ولكنه مش محني لحيته
مع ذلك رفضوا المعاملة وردوا
باالعتذار.
واض��اف  :بعد ذلك اتصلت باالستاذ عبدالرحمن
الدهبلي وقلت له :إن االستاذ صالح الدحان مريض
وطريح الفراش وليس باستطاعته أن يتحرك ..
طلب مني ان آتي به الى رئاسة ال��وزراء ..وأنا أتذكر
أنه أيام دولة االستاذ عبدالقادر باجمال عندما طلب
الدحان مقابلته أرسل له سيارته الخاصة واستقبله في
منزله ..أما في عهد باسندوة الذي تربطه عالقة أخوة
وزمالة مع الدحان أكثر من خمسين سنة اال أنه رفض
استقباله  ..المهم وصلت أنا واالستاذ صالح الدحان الى
رئاسة الوزراء وجلسنا في البوابة أكثر من ربع ساعة،
بعد ذلك اتصلت بالدهبلي وقال إكراماً للدحان دخلوه
الى الحوش ثم دخلت الى مكتبه وكتب الدهبلي رسالة
لرئيس الوزراء أبلغه فيها أن صالح الدحان أمام بوابة
الرئاسة وهو مريض ويرغب بزيارتكم ،أرسلها مع
المراسل وأنا بجوار الدهبلي والدحان في حوش رئاسة
الوزراء ..رجع الموظف وقال :إن رئيس الوزراء يقول:
مش وقته أنا استحيت أن أرجع الى االستاذ صالح الدحان

وأبلغه بهذه الرسالة ،وأنا خارج التقيت باألخ محمد
عبدالمجيد قباطي وقلت له تعال اتوسط لالستاذ
صالح الدحان شوف كيف حالته الصحية ،وفي كل حال
رئيس الوزراء سيقابل ناسًا كثر وأنت من ضمنهم،
فما ضره لو أدخل صالح الدحان معهم ..قال قباطي:
المفروض على باسندوة أن يذهب بنفسه الى بيت
الدحان ،هل نسي من هو صالح الدحان ..المهم اعتذر
قباطي للدحان ثم أوصلته الى البيت ،وقد نشرت في
الفيسبوك وتساءلت لماذا لم يقابل باسندوة الدحان
هل ألنه ليس شيخ قبيلة ونُشر -ايضاً -إذا كان يدعي
باسندوة انه لم يعرف بحضور الدحان فلماذا لم يقابله
هل ألنه شيخ صحافة وليس شيخ قبيلة وسالحه القلم
وليس البندقية ..هل ألنه قائد فكر وليس قائد محور
ونشرت ذلك لكي يُعرف باسندوة باألمر وأخذت نسخة
من الصحيفة التي نشرت ذلك وأوصلتها الى منزله.
وأش��ار الصحافي معين عبدالسالم الى انه قبل
اسبوعين أنكر باسندوة وحلف برأس بناته أنه لم يعلم
بشأن حضور الدحان الى رئاسة الوزراء ،وقبل اسبوع
ذهبت الى مكتبه وقبل أن أقابله ذهبت انا وابن اخو
الدحان الى مكتب الدهبلي وسألته
 :هل حضرت أنا والشيخ الدحان
الى حوش رئاسة الوزراء وأكرمتنا
وتفضلت بإدخالنا الى الحوش
وبلغت باسندوة بوجود الدحان
وهو مريض فقال :نعم وأكد ذلك
وأول ما دخلت الى باسندوة فاتحته
بالموضوع وقلت له أرسلت لك
رسالة  smsالى تلفونك فقال إنها
لم تصل واحتمال انها ارسلت الى
شخص آخر ،فتقبلت ذلك وقلت
له حضرت أنا واالستاذ صالح الى
أمام رئاسة ال��وزراء وأرسلت لك
مع محمد عبدالمجيد قباطي،
وكذلك الدهبلي رد رئيس الوزراء
وق��ال ان��ه وصله الخبر بحضور
ابن الدحان وليس االستاذ صالح
الدحان ..رديت عليه وقلت له ال
الرسالة كانت صحيحة ثم قال :كنت مشغو ًال قلت له:إذاً
لماذا تحلف برأس بناتك كذباً ..المهم اتفاجأ اليوم بأن
االستاذ صالح الدحان مشلول وحالته الصحية صعبة
جداً ولم يفق من الغيبوبة منذ االسبوع الماضي.
وأوضح عبدالسالم بأن باسندوة زار قبل أيام الدحان
في المستشفى وأدعى بأنه وجه بعالجه وإعطاءه منحة
طبية ،مؤكداً أن المنحة العالجية التي وجه بها باسندوة
هي منحته العالجية السنوية التي تم صرفها في عهد
الرئيس السابق علي عبداهلل صالح  ..وأؤكد أنه لم يتم
صرف أي مبلغ ،وتابعت المنحة العالجية وذهبت يوم
االربعاء الماضي الى وزارة المالية ويوم السبت ذهبت
مرة أخرى وسألت عن المعاملة ،فقالوا إن وزير المالية
نساها في البيت ويعلم اهلل متى سيتم تنفيذها ،وأؤكد
مرة أخرى أن الحكومة لم توجه بعالجه في الخارج ولم
تصرف له أي شيء سوى ماكان معتمد له وحتى اآلن
لم تصرف.

باجمال ارسل سيارته
لنقل الدحان وباسندوة
رفض استقباله
وزير المالية
المنحة العالجية
نسيتها في البيت

في منطقة الحصبة  ..نشاهد معنى غياب
الدولة وسلطتها وف��ي كل مكان مازالت
نتائج األزمة منتشرة حولك ..كما هي المتاريس
والمجاميع المسلحة التابعة ألوالد األحمر.
نتذكر إعالنات عن مختطفين اختفوا من أمام
منازلهم وتذكرك منازلهم بأنها تضررت كثير اً
ودمرت أجزاء منها أثناء المواجهات وتكفلت طلقات
الرصاص بإحداث أضرار ال تحصى على االبواب
والنوافذ والقمريات وكتل البناء سواء في الحجر أو
االسمنت.
ً
إنها الحصبة..األسوأ حظا من بين  1650منشأة
تعرضت للتخريب والنهب أثناء األزمة في أمانة
العاصمة أغلبها كانت بفعل عصابة أوالد األحمر

وجرائمهم ضد الشعب ولتلبية مطالب الشيخ.
اآلن صار الكالم ..تماماً ،على عكس خدمات شبكة
«سبأفون» الحريصة على التميز فإن «سبأ» الوكالة
كانت أول ماتم تدميره ونهب محتوياته من داخل
الحصبة الى «الديانا وبابور هايس» وصو ً
ال الى
الجيوب تقاسم وباع هؤالء كل شيء حتى هدهد
النبي سليمان وعلى المستوى البسيط هناك أكثر
من ( )5آالف صاحب محل وبساط فقدوا حقوقهم
وقطعت أرزاق آالف العمال ممن يعملون لديهم
واالسوأ من ذلك أنه ضاع الحمار والضمار ،وتعرض
الكثيرون من أصحاب رأس المال لسرقة محالتهم
وخسائر إغالقها ألكثر من عام ،ففي نظر عصابة
أوالد األحمر ال فرق بين مجلس الشورى وهيئة

مشاريع الريف ووزارة اإلدارة المحلية وبقالة حمادي
المتواضعة في طرف الشارع والتي ليس عليها
لوحة ضوئية تشير الى أنها إحدى مؤسسات الدولة
أو مكتب طيران مدني ،وإنما ورقة صغيرة مكتوب
عليها «عطر فمك بالصالة على النبي ..ممنوع
الدين وكلمة بعدين».
إنها الحصبة وما أدراك ما الحصبة ..بعد عام من
الحرب وال نبالغ إذا قلنا إن هذه المنطقة شهدت حرباً
حقيقية ..وبعد  8أشهر من توقيع المبادرة الخليجية
وآليتها وقراري مجلس االمن إلخراج اليمن من أزمته
ماتزال الحصبة الى اليوم كما هي ..لسان كل ما
حولك يقول متسائ ً
ال :متى تعود الحياة الى طبيعتها
ومن المعني بهذا السؤال؟

عفواً ..عوفير

الجنرال واإلصالح..
الواهمون في الحكم
في تحدٍ سافر لقرارات
رئيس الجمهورية أعلن
مساعد المنشق قائد الفرقة
األولى مدرع رفض علي محسن
التخلي عن منصبه وقال :إن من
يظن أنه سيحكم اليمن بدون
علي محسن فهو واهم.
م���راق���ب���ون اع���ت���ب���روا ه��ذه
ا لتصر يحا ت محا و لة
لعرقلة تنفيذ المبادرة
ا لخليجية و تسعى
إلفشال مؤتمر الحوار
الوطني.
فيما أكدت مصادر مطلعة
أن ه��ن��اك خ�لاف��ات بين
الرئيس ه��ادي وق��ي��ادات
في االصالح بسبب طرحها
ت��وج��ه�� ًا إلب��ق��اء الجنرال
العجوز وإدارت���ه للشؤون
ا لعسكر ية ف��ي ا لمر حلة
المقبلة ،وهو التوجه الذي
يدعمه حميد األحمر.
وأك���دت ال��م��ص��ادر أن رئيس
الجمهورية عبدربه منصور هادي
يرفض هذا التوجه.

نيابة عن جميع الذين
يسيئون الظن ويروح
حسهم لبعيد قدمت توكل
ك��رم��ان اع��ت��ذاره��ا وجميع
هؤالء البشر معها الى عوفير
برانشتاين مستشار رئيس
الحكومة االسرائيلية السابق
اسحاق رابين.
توكل دافعت عن موقفها
في صورة جمعتها بعوفير
في المغرب ،وقالت على
صفحتها ف��ي ا لفيسبو ك
انها تصورت معه دون أن
ت��س��أل ع��ن أص���ل وفصل
وجنسية عوفير االسرائيلي،

صورة تحصل على إعجاب 600
شخص في أقل من  3ساعات
حصلت ص���ورة ألحد
جنود الحرس الخاص
نشرها ناشطون على موقع
التواصل االجتماعي facebook
على أكثر من  600معجب في
أقل من  3ساعات .

الصورة التقطت السبت
الساعة السادسة صباحًا
للجندي وه��و يقرأ القرآن
أثناء أداء واجبه في حراسة
القصر الرئاسي في مدينة
عدن .

وال��ذي حضر ممث ً
ال لدولته
في مؤتمر دول��ي عقد في
المغرب.
وقالت توكل إن رفضها
التقاط ص��ورة تذكارية
الى جوار مستشار اسحاق
رابين يعتبر نقيصة ال يقع
فيها إنسان سوي ،فض ً
ال
عن أنها ناشطة حقوقية
وصاحبة نوبل للسالم..
اهلل ي��رح��م أي����ام ياسر
عرفات ربما نسيت توكل
أن الزميل شارون حاز على
ج��ائ��زة ن��وب��ل للسالم ..
والسالم نظر.

المتوكل يحذر إعالم
اإلصالح ..احترم نفسك
قال القيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك
الدكتور محمد عبدالملك المتوكل إن إعالم
حزب االص�لاح مفلس أخالقيًا ويفتقر لـ«اإليمان»،
نافياً ما أوردته مواقع الكترونية تابعة لحزب االصالح
على لسانه بأنه قال إن الرئيس السابق علي عبداهلل
صالح أخبره أنه مستعد لدعم جماعة الحوثي والحراك
االنفصالي بالمال والسالح ،وأن اليمن لن تهدأ طالما
وأن من يحكمها هو المشترك «علي محسن وأوالد
الشيخ عبداهلل بن حسين االحمر».
وأكد عضو المجلس األعلى
للمشتر ك لقنا ة « ا ليمن
اليوم» بأن ما نشر ونسب
اليه غير صحيح ويدل
على اإلفالس األخالقي
إلع��ل��ام االص��ل�اح
وع���دم احترامهم
ألنفسهم ،ناهيك
ع����ن اح��ت��رام��ه��م
لآلخرين.
واستغرب المتوكل
من أن يذهب إعالم
ح���زب االص��ل�اح ال��ى
هذا الحد ،وق��ال :هذا
تضليل كبير وكبير جداً
ودليل على افتقارهم
لإليمان.

