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هاجم عبدالسالم الخديري خطيب الجمعة بشارع الستين بالعاصمة خالل
صالة الجمعة التي نظمها حزب اإلصالح هاجم المملكة العربية السعودية
ودولة االمارات العربية المتحدة  ,ووصفهما بالكفار  ,وذلك اثناء حديث الخطيب عن
دعم البلدين لما اسماه االنقالب ضد الرئيس مرسي.
وقال ان السعودية واالمارات عملتا على اسقاط حكم المسلمين وفي اطار هجومه على
البلدين ودعمهما لثورة  30يونيو التي اطاحت بحكم جماعة االخوان المسلمين .مشيرا
الى ان الوضع في اليمن يختلف عن مصر ,وان السيناريو لن يسمح له بالتكرار في اليمن.
ووجه الخطيب االصالحي تهديدات مبطنة للرئيس هادي  ,واتهمه بالتلكؤ في اجتثاث

ما اسماه بالنظام السابق  ,وخاطب الرئيس قائال  :انكم تتعاملون مع جمعتنا وفي بقية
المحافظات على أنها نشاط عابر كترويح للنفس او تنفس من الكبت ولكننا نقول لكم ان
خطبنا وبياناتنا في سائر أنشطتنا (الثورية) تعتبر خطوطًا عريضة ترسم مالمح سيرتنا
وتضبط ايقاع حركتنا ألننا نعلم ما نقول" .متوعدًا بإسقاط الحصانة .وعاد حزب االصالح
(جماعة االخوان المسلمين) الى تنظيم إقامة صالة الجمعة في شارع الستين  ,على غرار
ما كان يفعل خالل أزمة 2011م  ,وجاءت عودة اإلخوان لتنظيم الجمع منذ سقوط حكم
جماعة االخوان في مصر  ,حيث كانت الجماعة في اليمن قد اخرجت تظاهرات مؤيدة
للرئيس المخلوع مرسي الذي سقط بثورة  30يونيو المصرية

الخطر التالى:

الدعوات االنفصالية تفجير للدول العربية من الداخل
حذر السفير الدكتور عزمي خليفة مستشار المركز
اإلقليمي للدراسات االستراتيجية في القاهرة من
والمتمثل بتصاعد
الخطر التالي الذي تواجهه الدول العربية
ُ
ال��دع��وات االنفصالية والح��ظ ف��ي دراس���ة ل��ه ن�ش��رت عام
2012م من بروز هذه الظاهرة في عدة دول عربية والتي
بدأت فجأة تتصدع  ،خصوصًا تلك التي شهدت احتجاجات
على أنظمتها السياسية في إطار ما يسمى بـ"الربيع العربي"،
وهو ما سوف يفرض تأثيراته على حالة االستقرار السياسي
في هذه الدول والتي ربما تتجاوز الحدود وتنتقل إلى دول
الجوار.
ُ
مشيرًا الى ان ليبيا أولى دول "الربيع العربي" التي تواجه
خطر االنفصال واالنقسام إلى أكثر من دولة ،خصوصا بعد
زعماء القبائل وقادة عسكريون ونشطاء
ان قرر عدد من
ُ
محليون في مؤتمر عقد بمدينة بنغازي ،في  6مارس
2012م ،إع�لان منطقة برقة إقليمًا فيدراليا اتحاديا,
وتعيين أحمد الزبير السنوسي (ابن عم الملك السابق إدريس
السنوسي) رئيسا لمجلسه األعلى ,واعتماد دستور االستقالل
الصادر في ليبيا عام 1951م دستورا لإلقليم.
مبينًا ان دع��وة برقة لالنفصال ووجهت برد فعل ليبي
رافض  ،حيث خرجت مظاهرات تطالب بمنع تقسيم ليبيا،
واعتبر رئيس المجلس الوطنى االنتقالي تشكيل مجلس برقة
أمرًا خطيرًا يمس وحدة ليبيا ،وهدد باستخدام القوة لإلبقاء
على ليبيا موحدة ,ووجه اتهامات لدول مجاورة بالوقوف وراء
مؤتمر برقة ودعمه وتمويله.
وقال السفير عزمي خليفة ان هذا التطور الجديد في
ليبيا دلل على أن االنفصال أضحى محورًا أساسيًا في عملية
التطور السياسي بالدول العربية بشكل يؤشر إلى أن مرحلة
عدم االستقرار السياسي ربما تفرض نفسها علي التفاعالت
الداخلية في هذه الدول في الفترة المقبلة .رابطًا هذا التتابع
لألحداث في ليبيا ..سبق وأن وقع في السودان ووص��ل إلى
اإلن�ف�ص��ال الجغرافي ال�ك��ام��ل ،وك��ذل��ك ال �ع��راق بعد الغزو
األمريكي ،حين انطلقت الدعوات للمطالبة بتوزيع المناصب
على أسس طائفية وفقا لنظام "المحاصصة" وتكريس دعوة
الفيدرالية  ،وك��ان العنوان العام لذلك هو توزيع السلطة
والثروة.
وتناول خطر دع��اة االنفصال ال��ذي تعاني منه اليمن ،إذ
يطالب جنوبيون باالنفصال ،عقب تفكيك الجيش الجنوبي
وإحكام قبضة الدولة من خالل حزب التجمع اليمنى لإلصالح
ال���ذي أل�غ��ى م �ق��ررات التربية الفنية وح�ص��ص الموسيقى
بالمدارس وأغلق دور السينما وغيرها .

ويقول  :ان المعطيات تؤشر إلى أن محافظة صعدة موقع مشكلة ،أو سياسة البتر أي االعتراف بالمشكلة والموافقة على قد تواجه بعض الطوائف الداعمة للنظام الحالي وهى الطائفة
الحوثيين وموطئ قدمهم تنذر بتطور الوضع إل��ى ما يشبه انفصال اإلقليم عن الدولة األم ،كما حدث في جنوب السودان العلوية وربما المسيحيين.
ويخلص الى أن العالم العربي بأكمله أمام أزمة حادة تواجه
كردستان العراق ،بحيث يصبح إقليما ال يخضع لسلطة الدولة الذي مثل أول حالة انفصالية.
وإن ظل نظريًا داخ��ل حدودها .خصوصًا وقد صار للحوثيين وقال :ان تداعيات الثورات العربية" بدأت تلقي بثقلها ،مقومات وجوده ,تتمثل في انفجار الدول من الداخل ,بسبب
مليشياتهم التي تنافس الشرطة الوطنية ،وأنصارهم يسيطرون سيما وأن عملية التغيير السياسي تتسم بضعف قبضة تراخي قبضة الدولة المركزية ,وغياب السياسات التي تسمح
على اإلدارة المحلية ،فضال ع��ن خطابهم الديني  ،وأخير ًا الدولة ،تزامنًا مع زيادة التعبير عن التنوع عند اعادة تشكيل باستيعاب التعدد والتنوع الذى يقوم عليه المجتمع العربي,
السياسي ،وهي كلها عوامل ترجح زيادة
مشروعهم السياسي الذي يستلهم عناصره من التجربة اإليرانية .النظام السياسي للدولة  ،ليشمل المجتمع بمختلف تشكيالته وسيطرة تيار اإلسالم ً
واضاف :ان األخطر من ذلك أن هذه النزعة االنفصالية تأتي ويعكس هذا التنوع أن المجتمع يكون أقوى من الدولة ،وهو الحاالت االنفصالية مستقبال ،ومن ثم تكريس مرحلة من عدم
مع إثارة مطالب عدد من األقليات في الدول العربية ،االمر ما يفسر انفجار ال��والءات األولية كالقبيلة والدين والمذهب االستقرار السياسي في الدول العربية.
معكوس ،فبعد أن
الفتًا ان التطور العربي يسير في اتجاه
الذي قد يؤدي إلى تفكيك هذه الدول إلى كيانات أصغر على والعرق والثقافة خالل هذه المراحل.
ً
وبالنسبة لمستقبل سوريا فيقول  :ان الدعوات االنفصالية كانت الكيانات األصغر تتجمع وتتسع لتكون دوال ،أصبحت
أسس عرقية أو ثقافية.
وارج��ع السبب الرئيسي في تكريس الدعوات االنفصالية ستكون واحدة من المشكالت الكبرى التي يمكن توقعها في الدول تتجه إلى التمزق إلى كيانات أصغر ،مشيرًا الى ان الحل
الى عدم تبني سياسات تتناسب وإدارة التعددية والتنوع في حالة سقوط النظام الحالي ،حيث يمكن أن تتعرض الدولة هو البحث في أطر من " الالمركزية" الحتواء التطورات الحادة
الدول العربية  ،وانتهاج سياسة اإلنكار واالدعاء بعدم وجود السورية لبعض ما تعرضت له الدولة العراقية ،مع مشكالت الحالية.

تلميذ الزنداني ..عندما يحاضر في اإلرهاب!!..
ب��ق��در م��ا ك��ان ص��ادم�ًا لليمنيين
أن يفيقوا ص��ب��اح ي��وم الجمعة
على أنباء مقتل وجرح العشرات من أبناء
المؤسستين العسكرية واألمنية باعتداء
اره��اب��ي غ��ادر وج��ب��ان على ثكناتهم في
محافظة شبوة ،بقدر ما كان صادمًا لهم ان
ينهوا يومهم على تصريح منسوب للمدعو
ياسر الرعيني على صدر موقع الصحوة
نت-التابع لحزب اإلصالح تحدث فيه بكل
فجاجة ووق��اح��ة ع��ن العملية اإلرهابية
وح����اول توظيفها ف��ي س��ي��اق مخطط
(انقالبي) على مسار التسوية السياسية
دشنه حزب االصالح منذ أيام.
ه��ذا الشخص "الرعيني" المتخرج من
البؤرة المنتجة لالرهابيين تقبله اليمنيون
على مضض "نائبًا ألمين عام مؤتمر الحوار" كجزء من تسوية
سياسية لمرحلة انتقالية "مؤقته" تسلم بموجبها حزب االخوان
وزارة الداخلية وتربع على رأس عدد من الوزارات السيادية ،نسي
أو اعتقد أو خيل له أن اآلخرين نسوا أنه ليس إال منتج زنداني
"معتق" تلقى دراسته األولية في معاهد اإلخوان التكفيرية قبل
أن يلتحق بمعسكراتهم في قندهار اليمن (جامعة اإليمان) لنيل
شهادة البكالوريوس في التطرف وبعدها الماجستير في علوم
التكفير ووصل به حد الوالء والبراء للشيخ والجماعة ليتم تمكينه
رئاسة اتحاد طالب في الجامعة.
من ً
وبدال من أن يجتهد الرعيني ويعكف إلنجاز ما يفترض أنها من
مهامه في األمانة العامة لمؤتمر الحوار ،يأتي وهو أحد خريجي
الفقاسة األبرز لإلرهاب عالميًا (بحسب تقارير دولية) وأحد
التالميذ لألب الروحي للجماعات اإلرهابية عبدالمجيد الزنداني

(وفق التصنيفات الدولية) ليتهم اآلخرين
بدائه وعلته.
ول��ع��ل األخ��ط��ر م��ن أن يطلق الرعيني
تصريحاته االس��ت��ف��زازي��ة تلك ويمارس
التحريض العلني على الخروج عن المبادرة
الخليجية واالنقالب على التسوية وهو يحتل
موقعًا متقدمًا داخل غرف موفمبيك ،أن
تكون تصريحات تلك بمثابة أدوار تكميلية
للجريمة البشعة التي ارتكبها اقرانه من
العناصر اإلرهابية بحق القوات المسلحة
واألمن بغرض صرف األنظار عن اإلرهابيين
والخطر الذي يمثله الفكر اإلرهابي على
الوطن وأمنه وإستقراره.
بقي تذكير رعيني "اإلص�لاح" أن الفساد
الذي مارسه في ستة أشهر والروائح التي
فاحت خارج غرف الموفمبيك عن فساد مالي وإداري مارسه في
موازنة مؤتمر الحوار تمنعه من إطالق المحاضرات عن (الفساد)
بينما هو غارق فيه حتى أذنيه.
وسيأتي حتمًا ال��ي��وم ال��ذي يحاسب فيه ع��ن ذل��ك العبث..
والماليين التي جناها تحت مسمى منسقية شباب الثورة ..ودوره
في ازمة العام 2011م ..والدماء التي كان سببًا في سفكها من
الشباب وأفراد القوات المسلحة واألمن على حد سواء ..وإثارة
الفوضى والخراب في البلد ..تنفيذًا ألجندات تقودها أطراف
إقليمية ودولية لم تعد تخفى على أحد.
كما سيأتي اليوم الذي يقدم فيه لمنصة العدالة لمساءلته عن
العبث الذي مارسه بالمال العام وأحد شواهده  100مليون ريال
أستلمها من الخزينة العامة للدولة لتنظيم مؤتمر وطني لشباب
اليمن ،لينفقها بعد ذلك على أهله ورهطه وعشيرته.

في فضيحة فساد استثمارات «االخوان»

محامون يطالبون باسندوة بإلغاء العقد مع
جامعة العلوم فورًا ويهددون باللجوء للقضاء
استمرارًا للعبث بالمال العام وتسخيره لخدمة
م�ص��ال��ح ح��زب�ي��ة وش�خ�ص�ي��ة وت�ن�م�ي��ة لشبكة
المنتفعين الجدد ..تواصل حكومة باسندوه " استنزافها
للمال العام وتسخيره لخدمة مجاميع معينة من االشخاص
والمنتفعين الذين أضروا بالبالد بفسادهم وطغيانهم عبر
السنين الماضية ..وفيما تتجه اليمن الى رأس قائمة الدول
الفاشلة  ،كشفت وثائق رسمية عن قيام مافيا الفساد في
حكومة الوفاق بمنح جامعة العلوم والتكنولوجيا "استثمارًا
اخوانيًا" عقد تأجير الرض بمساحة ( )1530لبنة لمدة
( )99عامًا ،مقابل إيجار سنوي يبلغ مليونًا و 858ألفًا
و 250ريال .وعمت حالة من السخط واالستنكارالشعبية
والشبابية والسياسية والثقافية جراء هذا الفساد الفاضح
والعبث بالمال العام ،في ظل العجز التام لهذه الحكومة
عن الوفاء ولو في الحد من معاناة الناس وشريحة الفقراء
والمحتاجين الذين يتجرعون في عهدها الوان العذاب
والمعاناة ..وطالبوا الحكومة بوقف هذا العبث وتبديد
المال العام لصالح فئة من الناس ولخدمة اجندة سياسية
وحزبية..
وكشفت وثيقة عقد اإليجار المبرم بتاريخ  17فبراير
2013م بين رئيس الهيئة العامة لألراضي والمساحة
والتخطيط العمراني بأمانة العاصمة عبداإلله أحمد الكراز،
وجامعة العلوم والتكنولوجيا ممثلة برئيس مجلس إدارتها
الدكتور طارق سنان أبو لحوم  -والتي نشرتها صحيفة

اليمن اليوم في وقت سابق -أن سعر اإليجار لكل
لبنة مقام عليها منشآت الجامعة يبلغ ألف ريال،
بينما يبلغ إيجار كل لبنة مقام عليها الممرات
والمساحات الفارغة  250ريال فقط.
وحسب العقد الذي ُع ّد واحدة من جرائم التالعب
بالمال العام وتم توقيعه بموجب توجيهات رئيس
ال��وزراء محمد سالم باسندوة بتاريخ  23أكتوبر
2012م ،فإن الجامعة تتحمل مصاريف إداري��ة
سنوية لحساب دعم نشاط الهيئة بواقع % 3
بداية كل سنة ما يعادل مبلغ  55ألفًا و 747ريال،
إضافة إلى نسبة زيادة في اإليجار كل عشر سنوات
 %10ما يعادل  185ألفًا و 825ريال أي أن
قيمة اإليجار سترتفع خالل  100سنة إلى 3
ماليين و 716ألفًا و 500ريال.
وق��ال محامون لـ «الميثاق» إن ه��ذا العقد
استباحة للمال العام  ،حيث تم ابرامه لمدة
قرن ًكامل..،واعتبروا ذلك ضربًا من الجنون
ودليال واضحًا على سوء استغالل الوظيفة
العامة ..داعين الحكومة إلى إلغاء العقد لكون
الهيئة جهة ليست مالكة وإنما هي جهة
مفوضة من الشعب ..هذا وتوعد عدد من
المحامين برفع دعوى قضائية ضد رئيس
الحكومة وإلغاء العقد.

العيد الـ 51لثورة الـ 26من سبتمبر

ثورتا 26سبتمبر و14اكتوبر قامتا للقضاء على
الظلم والفقر واالستبداد

