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 الحوار.. عقدة 
التشكيل..!!

ــقــوام يعني الحضور    ل ا كما أن 
ــذي يسمح لصاحبه  ال المناسب 
بالحركة ودخـــول الــبــاب دونــمــا هدم 
المنزل.. فإن قوام مؤتمر الحوار الوطني 
بحاجة ألن يتمتع بقدر من الرشاقة وإال 

تعقدت على الفيل مهمة ان يستدير.
مائة أو مائتان أو أربع أو ألف مشارك.. 
هــذه األرقــام ضمن مقترحات القوام 
الــذي سيشكل مؤتمر الحوار الوطني 
لليمنيين  يعيد  أن  ينتظر منه  ــذي  ل ا
حكمتهم الضائعة.. وفي البدء فإن خير 
القوام أوسطه حتى اليتعذر على الفيل 
االســتــدارة ومتابعة تفاصيل الزامل 

الشعبي.
قولوا.. أربعمائة أو خمسمائة مشارك.. 
أما أكثر من ذلك «ياتعب الحال» ويا 
لتعقيدات المآل.. خاصة وانه ليس مع 
اليمنيين وليس لديهم الكثير من الوقت 
ليهدروه في جدل يجتمع فيه كل أهل 
يد  المدينة في  «بيزنطة»، فتسقط 

أعدائهم.
مؤتمر الحوار هو أحد أبرز استحقاقات 
التسوية الخليجية ومحركها الدولي.. وهنا 
البد من االنصات لصوت جمال بن عمر 
حول الموازنة بين القضايا المطروحة 
وبين تحديد القوام.. وبين تزاحم األطراف 
الساعية للتمثيل.. يجب أن اليجوع الرعاة 

وال تفنى األغنام..
وعداً على القوام.. ما هي المشكلة في 
أن نتجنب تضخم أرقام الحاضرين وفي 
نفس الوقت يتم استيعاب كل األطراف.. 
على أن األهــم في العدد أن ال يكون 
ليمونياً فحسب.. وإنما ملزماً ألن يكون 
أصحاب المشكلة أكثر مساهمة في ايجاد 
الحل.. فالذين شبكونا مسئولون من 
تخليصنا أو كما قال المغني قبل ان ينتقل 

الى بارئه..
الجميع متلهفون للحوار في عملية بحث 
مستمر عن تطورات ايجابية.. والكل يأمل 
أن التعود خيارات األزمة والتأزيم إلى 
الواجهة.. باعتبار الفشل يطرح اشكاليات 

أكثر صعوبة.
وليس للقضايا الجدية إال الحوار الجدي 
الذي يحدد مسار اليمن الجديد.. ويأخذ 
في االعتبار تجليات قول اهللا الكريم : 
«وهدوا الى الطيب من القول وهدوا إلى 

صراط الحميد».

عبداهللا الصعفاني

الزمن االمريكي المائع 
وحكومة اإلمعات
محمد شرف الدين

ــي الــذي   ــاب حــادثــة التفجير اإلره
استهدف وزيــر الدفاع بعد خروجه 
من اجتماع مجلس الوزراء االسبوع الماضي 
جوار اذاعة صنعاء وذهب ضحيته شهداء 
وجرحى من مرافقي االخ الوزير والمواطنين 
االبرياء الذين صادف وجودهم في المكان 
اثناء تنفيذ هذة العملية االرهابية االجرامية، 
تفسر بشكل واضح وجلي الفشل االمني 
لوزير الداخلية الذي هو جزء من فشل أشمل 
لحكومة باسندوة على الصعيد السياسي 
واالقتصادي التنموي والخدمي وعلى الصعيد 
الداخلي والخارجي، ويعود الى انها خرجت 
عن سياقات مسارات المهام والواجبات التي 
من اجلها شكلت طبقاً للمبادرة الخليجية 
االنتقالية  بالمرحلة  والمرتبطة  وآليتها 
والهادفة الى اخراج اليمن من األزمة التي 
كــادت ان تــودي به الــى مهاوي صراعات 
وحروب ..خراب ودمار وفوضى ال نهاية لها 
اسبابها تعود لتلك االجندة الحمقاء والرعناء 
ألصحاب المصالح والطموحات والتطلعات 
غير المشروعة التي هي بكل تأكيد سابقة 
للفوضى التي اجتاحت المنطقة العربية منذ 
عام ٢٠١١م لتهب رياح زوابعها على اليمن 
لتتالقى مشاريع المصالح لبعض االطراف 
السياسية الداخلية مع قوى اقليمية ودولية 
وبدا مشروع «الفوضى الخالقة» الذي عجزت 
عن تحقيقه بالحروب على االرهاب وأسلحة 
الدمار الشامل في افغانستان والعراق وال في 
الحرب االسرئيلية على لبنان يتحقق بأدوات 
محلية.. وها نحن امام تخلق الشرق االوسط 
الجديد وتتضح مالمحه في ما يسمى تلطيفاً 
ونعومةً بدول»الربيع العربي» واليمن واحدة 
منها.. هذا هو المسار الذي اليمكن فهم 
الفلم االمريكي المسيئ لرسول اهللا محمد 
صلى عليه وآله وسلم ، وفي هذا التوقيت 
اال من خالله أنه ايجاد الذريعة التي تخفي 
اهدافاً يسهلها حلفاء امريكا الجدد الذين هم 

مخرج افرازت الربيع العربي.
نعود الى اليمن وحادثة محاولة اغتيال وزير 
الدفاع  التي استثمرت باتجاهات تصب في 
خدمة طرف معين من اطراف االزمة الداخلية 
مع بــدالً من اقالة وزيــر الداخلية او حتى 
استقالة الحكومة وتشكيل حكومة توافقية 
مستوعبة لما يتوجب عليها القيام به في هذة 
المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر الوطن 
بها قادرة على استعادة االمن واالستقرار لكن 
االمور ذهبت باتجاه اخر يتعارض مع التوافق 
ومع المبادرة الخليجية واذا ما انتقلنا الى ردة 
الفعل على الفلم االمريكي المسيئ للرسول 
الكريم من قبل الشعب اليمني المسلم 
نقول ماكان لالحتجاجات ان تصل الى ذلك 
الحد من الفوضى والغوغائية المتمثلة في 
اقتحام السفارة االمريكية بصنعاء القيام 
باعمال همجية مدانة ومجرمة وتتعارض 
اليمني المسلم  مع مبادئ وقيم شعبنا 
وعادته وتقاليدة الحضارية العريقة لو 
وجدت حكومة وضعت في صدارة اولوياتها 
االمن واالستقرار للوطن والمواطن قبل هذا 
تامين المصالح االجنبية  وخاصة السفارات 
ومقرات البعثات الدبلوماسية ولكن الحكومة 
منشغلة بالمماحكات والتكتيكات والتباكيات 
والمؤامرات لصالح القوى اياها ومع االطراف 
الخارجية.. في هذا المنحى يمكن فهم 
اقتحام السفارة االمريكي وممارسة اشعال 
الحرائق والنهب وتبدت الغاية الحقيقية ليس 
بعد ايام بل بعد ساعات فالطائرات المحملة 
المارنز تهبط في مطار صنعاء  بجنود 
وحكومتنا تقابل هذا كلة بصمت الرضا  في 
حين حكومة السودان ترفض هذا السلوك 
االمريكي الذي اليمكن تفسيرة اال انه انتهكاً 
لسيادة االوطان التي في ظل حكومة لم تبق 
منها ما يستحق ذكرة في الزمن االمريكي 
الهالمي المائع وحكومةاالمعات الذين ال 
يريدون واليستطيعون ان يقولون ال.. هزلت 

ورب الكعبة؟!   

المارينز .. وسلتة 5 نجوم
صنعاء  عصية.. ولم يرعبها أفتك سالح في التاريخ القديم..   

عندما وصل جيش ابرهة ومعهم الفيل الذي كان أشبه بسالح 
تدمير شامل للمقاومة اليمنية.. كما لم يستكن اليمنيون لقتلة 

ومجرمين محترفين أرسلهم الفرس الى صنعاء..

صنعاء حاضرة المدن اليمنية ال ترحب بالمارينز.. وقداستها تفتدى 
بأرواح ودماء ماليين اليمنيين رجاالً ونساًء..

على المارينز وأصحابهم أن يعرفوا أن صنعاء عصية وعصية.. وال 
يمكن أن تكون للمارينز أرضاً تشبه خليج الخنازير.

أهكذا نحب الوطن؟!

حال صنعاء يشبه عصفوراً وقع بيد مجموعة   
أطفال يسعى كل منهم وبطريقة تعبر عن 
حب معتوه إلى شده إليه فينتف ريشه، وطفل 
يغضب لذلك ويشده من عنقه بقوة بدافع الحب 
ايــضــاً.. وطفل يتمسك باألجنحة وآخــر يجره 
بالذيل.. فمثل هذا الحب أنهك اليمن.. ودمر 

اقتصادنا وضاعف من معاناة شعبنا..
المفخخة،  السيارات  يستخدمون  فالذين 

يدعون انهم متيمون حباً ويسفكون دماء 
األبرياء بدعوى الغيرة على االسالم والمسلمين..
أما الذين يقطعون الشوارع ويقتحمون المنازل 
فيعتبرون ذلك جهاداً لنصرة االسالم وفتوحات 

تاريخية.
إن استمرار ترك البيت اليمني لعبث الغوغاء 
والمتطرفين والمهووسين بالسلطة سيقود 

البالد الى كارثة..

القاعدة 
تخترق األمن 

واإلعالم
ــــــكــــــرار إطــــــالق    ت

واألخبار  التصريحات 
المغلوطة عن مقتل قيادات 
إرهابية يوحي بــأن هناك 
تعمداً لممارسة التضليل على 
الشعب أو تمرير سيناريوهات 
خطيرة.. خصوصاً وأنــه تم 
في قبيل محاولة اغتيال وزير 
الدفاع بساعات تسريب خبر 
عن مصرع سعيد الشهري 
الرجل الثاني لتنظيم القاعدة 

في جزيرة العرب.
ومن جديد يطلع الخبر غير 
صحيح كما هو الحال لمنفذي 
االعمال االرهابية في ميدان 
السبعين وأمام بوابة كلية 
الشرطة، وايضاً حول منفذ 
جريمة اغتيال القائد البطل 

سالم قطن..!
بالتأكيد كل ما يحدث ليس 
عفوياً.. ويظهر أن القاعدة 
اخترقت االمن واالعالم في 

آن واحد..

طقس الحوار..

الطقس في اليمن كما هو   
كئيب منذ أكثر من عام، 
فمازالت الدماء تسفك ومسيرات 
الفوضى والشغب تتواصل كما 
كانت عليه قبل توقيع المبادرة 
وآليتها التنفيذية.. وكلما الحت 
باألفق بشارة انفراج بزيارات 
السيد جمال بن عمر الى صنعاء، 
كلما بددت المتاريس التي تقسم 
صنعاء وانتشار المليشيات وقطع 
الطرق وضرب الكهرباء والنفط 
تلك اآلمـــال واألحـــالم بــإخــراج 
الشعب والوطن من دياجير األزمة.

باألمس كان الجميع يطالبون 
والمليشيات  المتاريس  برفع 
المسلحة والمعتصمين تنفيذاً 
للمبادرة وآليتها وتهيئة االجواء 
للحوار، لكن ها هي عواصف 
المفخخة تدخل  ــارات  ــي ــس ل ا
صنعاء لتضاعف من المشكلة.. 
نحن  أمــام تنافس شديد بين 
ــى الــحــوار والــى  متسابقين ال
الحرب.. وإزاء ذلك يجب أال يظل 
جمال بن عمر يطلق تصريحات 
نارية أشبه بالمفرقعات تحدث 

انفجارات لكنها ال تخيف.

الحبيشي الموقف
االستاذ أحمد محمد الحبيشي   

رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
١٤اكتوبر رئيس التحرير.. قامة 
وطنية ومدرسة صحفية متميزة 
وصــاحــب مــواقــف شجاعة تجسد 
والمهنة  للوطن  ء  االنتما عظمة 

وثبات المواقف مع مصالح الوطن 
والثوابت..

ها هو االستاذ أحمد الحبيشي يقف 
متميزاً وسط جوقة من المتملقين 
والموظفين المنتفعين وينشر مادة 
عن ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي 

العام مؤمناً أن االعالم الرسمي يجب 
أن ال يجير لحزب معين أويعكس 
ــر..  وجهة نظر واحــدة تلغي اآلخ
والموقف  لقلم  ا فتحية ألســتــاذ 

االستاذ أحمد الحبيشي.

خبيث!!
أحد قيادات أحــزاب المشترك  

مهووس بالسلطة حد الجنون.. قال 
بغطرسة: لقد حصلنا على نصف السلطة عبر التضحية 

بعدد من الشباب.. ولن نتردد عن تقديم مائة إلى 
، مثل ليبيا  مائتين قرابين لنظفر بالسلطة كاملةً

ومصر.. مقربون من ذلك القيادي هالهم 
ما سمعوه من مخطط يسعى اإلصالح 
لتنفيذه حيث تحدث إليهم قائالً: نحن 
نخطط إلسقاط النظام والحصانة 

والمبادرة عبر الدماء.. فهي السالح 
الفتاك للوصول الى السلطة وقد 

عرفنا الطريق اآلن!!

«األنصار» عدد متميز
صدر العدد «٩٣» من صحيفة «األنصار» المستقلة يتضمن جملة من القضايا   

والمواضيع على الساحة السياسية وبتحليل محايد وموضوعي.
«األنصار» صحيفة اسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً وتسعى على مدى السنوات العشر 
الماضية بجهود صاحب االمتياز ورئيس التحرير الزميل علي البيضاني على مواصلة 

الصدور واالنتظام رغم عدم توفر امكانات الدعم المادي من أية جهة كانت..
نتمنى لـ«األنصار» المزيد من الخطى والمساندة والدعم من الجهات المعنية 
الحريصة على استمرار هذه الصحيفة الرائعة التي ظلت تتبنى قضايا الوطن وتعبر 
عن صوت الشعب وتبرز الكثير من االختالالت واالشكاليات وبؤر الفساد بطريقة 

مهنية ومسئولة.

من يحارب الفساد في عقر 
دارك  يا رئيس الوزراء؟

تنص المادة (٣٣) من القرار الجمهوري رقم  
(١٦٥) بشأن تنظيم األمانة العامة لمجلس 
الوزراء على أن يكون لمدير مكتب رئيس 
الوزراء مساعد أو أكثر بدرجة وكيل وزارة 
يتمتع بكافة الحقوق والمزايا المقررة 

لوكيل الوزارة شاغل الوظيفة... الخ»
بينما علمنا من مصدر موثوق برئاسة 
الــوزراء أن األخ علي النعيمي المعين 
سكرتيراً أو مساعداً لمدير مكتب رئيس 

الوزراء قد أستصدر فتوى 
لمدنية  ا لخدمة  ا مــن 

وتــعــزيــز مــالــي بمعاونة 
جهابذة الفساد برئاسة 
الــــوزراء باستحقاقات 
نائب وزير عامل (المرتب 
االستحقاقات  ــة  وكــاف
المالية) بالمخالفة للوائح 
ة  فذ لنا ا ت  يعا لتشر ا و
والتي منها ما سبق ذكره 

ــذا فيض من غيض.  وه
الفساد في عقر دارك 

يا رئيس الوزراء.


