
يارجال االمن والجيش 
أقرأوا س����طوري للمرة األخي����رة..  فقدال تعاودوا 
ذني وحاس����تي 

ُ
الم����رور من هن����ا... فمن����ذ أن فتح����ت عيني وأ

السادسة وإحساسي كأنثى..  شربت حبكم فأنا أكتب لكم بقلبي 
الذي يقطر دما قبل قلمي..  فقد كنت أود االحتفاظ بكم

وعندم����ا كنت����م تقفون بش����موخ وه����دوء لتس����طروا كذبة 
الديمقراطية والحرية تحت مظلة العبودية  لمن افترش����وا 
الش����وارع ألجل أحالمهم وآماله����م.. كنت ال أمل����ك من أمري 
شيئًا سوى إحساس����ي بأنكم تصدون عن الفوضى..  كنت أود 

االحتفاظ بكم
وعندما كنت أرحل وأعود , أع����ود وأرحل , أرحل وأعود.. 
وأنت����م تودعون����ي وتس����تقبلوني بابتس����امتكم المعه����ودة 
ونظراتكم المؤازرة لي بأن أمضي بم����ا عزمت عليه كنت أود 

االحتفاظ بكم.
وعندما  باهتني غدر من فرضوا غيابكم تحت أعذار واهية 
..  كنت أود االحتفاظ بكم..... م����ا بيدي حيلة فقد جردوكم 

منا وجردونا منكم 

يارجال االمن والجيش
يواج����ه الجي����ش اليمني بمعي����ة الجيوش العربي����ة مؤامرة 
خسيس����ة في المنطقة حيث تدار المع����ارك بين رجال االمن 
والق����وات المس����لحة اليمني����ة والتنظيم����ات اإلرهابي����ة  التي 
ترفع تارة باسم راية الجهاد وتارة باسم التغيير إضافة الى 
شن على أجهزة 

ُ
الضغوط الداخلية والهجمة الشرس����ة التي ت

االمن والجيش  باسم الهيكلة مع "االتفاق بأن هناك سلوكيات 
فاسدة كانت تمارس في أجهزتنا االمنية والعسكرية  "

مشهد مرعب نستنتج منه بعض االمور التالية :
- أن الهج����وم الض����اري ال����ذى تعرض ل����ه الجي����ش اليمني 
على منصات الس����بعين  وداخل مؤسس����ات أمنية عس����كرية 
له����ا حرمتها الدولية دلي����ل على أن هذا الجي����ش واالمن بكل 

مؤسس����اته أوقف حربًا اهلي����ة ال احد يعرف مداه����ا  وهذا ما 
أقلق المس����تفيد االول من نش����ر الفوضى وإلغاء شكل الدولة 

وهيبتها .
* ان الجميع يعلم ان الجيش  وأجهزة االمن هو المؤسسة 
اليمني����ة الوحيدة بعد االزمة أو كما يحب أن يس����ميها بعض 
الش����باب "ثورة "  حافظ����وا على تماس����كهم وأن ب����دا  لغير 
المتفحص بأن جيشنا منقسم وال شك ان انهيار هذا الجيش 
- ال قدر الله - كان يعنى انهيار دولة اليمن الواحد الموحد. 

* ان أجهزة األمن والجيش هي الوحيدة التي تقف صامدة 
أمام اطماع  قوى سياسية لها أجنحة عسكرية لها حساباتها 
في الوصول لحرب الش����وارع لتخ����دم المصال����ح األمريكية... 
والجي����ش بأجهزته واالم����ن بأجهزته  يمث����ل حائط صد ضد 
طموحاتها في اليمن  فأضحى كالصخرة التي ستتحطم عليها 

احالمهم. 
يارجال االمن والجيش 

كنت أود االحتفاظ بكم ولكنني أش����عر باس����تياء شديد من 
الهجوم الذي تتعرضون له رغم اننا جميعًا نعلم أنكم آخر ما 

بقي لنا من الحصون. 
يارجال االمن والجيش 

م����ع نهاية التس����عينيات دفن����ت الح����روب  التقليدية التي 

تس����خر فيها الجيوش والطائرات والمدافع لبس����ط سيطرة 
الدول.. لخلق دروع بشرية تتقدمهم بأدوات التغيير والتمرد  
وضرب أنظمة الدولة م����ن الداخل ومنع قيام كيانات متحدة 
بأيٍد طاهرة ينقصها الكثير من الحقوق تحت إش����راف خونة 
وعمالء…نتيجتها إس����قاط االنظمة "وإن كن����ت ال أبرئها من 
الفس����اد" ، لزعزعة اس����تقرار المنطقة عبر إشاعة الفوضى، 
والفوضى الخالقة. وفي هذا الصدد أضحى ينكشف بعد مرور 
أكثر من ثالث سنين على ظهورما أسمي  بالربيع العربي الدور 
الذي لعبته  بعض دول عربية في إذكاء نيران االحتجاجات. 
وإيصال األحزاب اإلسالمية إلى سدة الحكم  متجاهلين فقدان 
التأييد الش����عبي، وب����روز حالة م����ن االحتقان بس����بب فقدان 

الشرعية. 
يارجال االمن والجيش 

من حيث الجوهر، يقوم اصحاب المصالح  في الوقت الراهن 
بإعادة ترتيب أوراقه ويتض����ح  لنا الوضع  من خالل توظيف 
القوة العسكرية والسياس����ية لخدمة أجندات ذات أمد بعيد 
باالس����تعانة باإلرهاب كذريعة ال محيد عنها لتبرير تأجيج 
الحروب في اليمن ، بحجة الحد من تزايد نفوذ تنظيم القاعدة 
،ويندرج تحتها التصفيات الجس����دية لرجال االمن والجيش 
الش����رفاء تحت حجة القاعدة،  ورعاية المشاريع االنفصالية 

لجعل دولة اليمن إحدى الدول الفاشلة.

يارجال االمن والجيش 
حماة الوطن هم كل مواطن عسكريًا كان أم مدنيًا من أبناء 
ه����ذا البلد يدافعون عن ت����راب هذا الوط����ن ، اليمن الموحد، 
ويبذلون الغال����ي والنفيس من اجل حمايت����ه ، ورد كل معتد 
ودخيٍل وحاقٍد وفاس����ٍق..  فقد أثبتت األح����داث األخيرة أن 
الوطن بخير ألنه بأيد أمينة تحرس����ه وترعاه وتستبسل في 
الدفاع عنه من مواطن مخلص لديه الحس الوطني واالنتماء 

الحقيقي لليمن 

يارجال االمن والجيش 
جنودنا البواس����ل في االجه����زة األمنية والجي����ش بمختلف 
قطاعاته اثبتوا بما ال يدع مجااًل للشك أنه باإلمكان االعتماد 
عليكم بعد الله جلت قدرته ، فأنتم م����ن تبقى لنا من أوفياء 
ه����ذا اليمن الغالي ومواطني����ه ، وفي المقابل أبن����اء هذا اليمن 
الس����عيد أثبتوا بأنكم ال تقلون حماس����ًا وتضحي����ة في حماية 
اليمن ، وهذا هو قمة الفداء والتضحية وقمة االنتماء الحقيقي 
لليم����ن ، وأن هن����اك التفافًا حقيقي����ًا ما بي����ن المواطن وحماة 
الوطن ، ونحن بأمس الحاجة لهذا االنس����جام الطبيعي داخل 
يمننا ، فالمتربص����ون بنا وبوحدتنا الوطنية دائمًا يكش����رون 
عن أنيابهم ، ان انسجامنا مع بعضنا البعض كقبائل ومذاهب 
دينية وغيرها أمور غير محببة بل ثقيلة على هؤالء مصدري 
الفتن والمؤام����رات الذين ال يهنأ لهم بال حتى يروا المآس����ي 
والنكب����ات والكوارث تحيق بنا من كل جان����ب فما بالك عندما 

نحافظ على رجال االمن والجيش
يارجال االمن والجيش قدموا قوافل الشهداء ونحن معكم 

نقدم أنفسنا لنحافظ على يمننا الموحد

فاصلة : 
هو: االذكى.. المسيطر.. الكنترول.. باسم الحب  

هي : هناك فرق بين الحب.. والتخطيط باسم الحب

> بعيدًا ع���ن الحديث عن كيف كان���ت اليمن قبل 
ثورة ال�26 من سبتمبر عام 1962م، وكيف ولماذا 
قامت الثورة والتضحيات التي قدمها شعبنا في سبيل 
انتصارها؟! وكذلك ا لحديث عن ما حققته الثورة من إنجازات 
خالل الخمس���ة عقود الماضي���ة؟! اعتق���د أن الحديث عن كل 
ذلك ش���يء مكرر كل عام ونحن نحتفل بعي���د الثورة، حديث 
يعلمه الجميع، وكثير  من هذا الحديث يدرس في المدارس 
والمعاه���د.. ولكن ما ه���و الجديد الذي يمكنن���ا الحديث حوله 
ونحن بعد أقل من اس���بوع نحتفل بالعيد ال����51 لقيام الثورة 
السبتمبرية التي ال يمكننا التغاضي عن الحديث حول المخاطر 
الحقيقية التي تواجه الثورة أو تحديدًا أهدافها التي انطلقت 

تحت رايتها ومن أجلها.
فم���ن أهداف الث���ورة بل أبرز أهدافها الس���تة قي���ام اليمن 
أها المستعمر 

ّ
الموحد أي إعادة توحيد األرض اليمنية التي جز

البريطاني الذي كان يحتل الجنوب والنظام اإلمامي الكهنوتي 
المتخلف الذي كان يسيطر على الشمال.. وحدة تواجه اليوم 
وفي هذه الظروف والمعطيات المحلية واالقليمية والعربية 
والدولية، مخاطر  أكثر شراس���ة من م���ا واجهته صيف العام 
1994م، تواج���ه مخاطر ممنهجة إلعادة تقس���يم وتجزئة 
الوطن الى ش���طرين، وتعد هذه المؤامرة على نار هادئة من 
ق���وى خارجية وجدت ف���ي الظ���روف الراهنة التي تعيش���ها 
اليمن أنسب مما كانت عليه صيف 1994م.. لهذا دفعت الى 
األزمة السياس���ية التي بدأت مطلع الع���ام 2011م وامتدت 
الى تحريك مجاميع أغلبها تجاوزها الزمن في الشارع الجنوبي 
والى تحريك مخطط بل مؤام���رة االنفصال المزعومة بطرق 
غير التي استخدمت صيف 1994م، طرق سلمية ومطالب 
تدعي هذه العناصر انها حقوقية وإن كانت في حقيقة األمر 
كذلك ولكن معالجتها وحلها ليس باالنفصال، أو إنشاء إقليمين 

جنوبي وشمالي..
المخاط���ر التي تواجهه���ا الث���ورة الس���بتمبرية  األم اليوم 
الجدير بنا وبكل القوى السياس���ية والمجتم���ع المدني  التنبه 
له���ا خاصة وأن أهداف الث���ورة بدأت بالتالش���ي منذ أن جاءت 

المبادرة الخليجية وآليتها أواخر 
ع���ام 2011م وتم التوقي���ع عليها والتنص���ل منها من قبل 
أح���زاب اللقاء المش���ترك بتوجيه ومخطط مدع���وم من قبل 
من يقود هذا المش���ترك، وأعني حزب اإلصالح الذي برهن أن 
المبادرة ليس���ت إليجاد تسوية سياس���ية لألزمة بل لالنقالب 

على الشرعية الدستورية وهذا أمر بات مكشوفًا اليوم.
إن أهداف الثورة الس���بتمبرية المجيدة وكما أش���رنا بدأت 
تتالش���ى والتي منها بن���اء الجيش الوطني الق���وي الذي تفكك 
تحت مسمى الهيكلة.. حتى صار جيشًا ال يستطيع مواجهة 
مجاميع ارهابية تنش���ط هنا وهناك والجميع  في هذا الوطن  
يدركون ذلك مع احترامنا وتقديرن���ا الكبيرين ألفراد قواتنا 
المس���لحة األبطال الذين كانت قوتهم يهابها االصدقاء قبل 
األعداء.. ناهيك عن هدف الثورة في تحسين مستوى معيشة 
الش���عب الذي يعيش اآلن تحت خط الفقر والفس���اد في كل 
مناحي الحياة ال يعلم اال الله تعالى كيف س���تكون النهاية أو 
إلى أين س���تمضي البالد ومصير الشعب.. اعتقد أن مثل هذا 
الحديث أو التطرق اليه هي من الضرورة بمكان التطرق اليها 
ورص الصفوف من أجل الدفاع عن الثورة الس���بتمبرية بداًل 

من التغني بتاريخها فقط..

الثورة السبتمبرية ومخاطر االنفصال

> محمد علي حسن
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الحليم تكفيه المبادرة !
يترقب الشارع اليمني قرارات ومخرجات مؤتمر 
الح���وار الوطني الش���امل على أمل االلت���زام بما جاء 
في المبادرة الخليجي���ة وآليتها التنفيذية المزمنة 
كون مؤتمر الحوار الوطني تم انعقاده وفقًا لما نصت عليه 

المبادرة.
لقد عمل المؤتمر الش���عبي ومازال عل���ى اخراج اليمن من 
األزمة السياس���ية وكان لحكمة الزعيم عل���ي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الدور الكبير والبارز في تجنيب 

الوطن االنزالق في اتون الحرب والدمار.
لذل���ك ف���إن االنق���الب عل���ى المب���ادرة الخليجي���ة وآليتها 
التنفيذي���ة ه���و محاولة لج���ر الوط���ن ال���ى الفتن���ة والفراغ 
الدس���توري لكي يس���هل على المتربصي���ن االنقضاض على 

الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة والديمقراطية.
ان شعبنا اليمني العظيم يدرك جيدًا ان المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذي���ة المزمنة مثلت الطريق اآلمن التي حقنت 
الدماء وش���كلت أنموذجًا رائعًا نال اعجاب وتقدير االصدقاء 
فيما لم يعجب اعداء الشعب والوطن ممن اليريدون خروج 

بالدنا من االزمة السياس���ية بأقل الخس���ائر مقارنة 
ب���دول الربي���ع العربي..كم���ا ان التقاس���م الحزب���ي 
والمحاصصة السياسية تمثل بؤرة الفساد وتمكن 
الفاس���دين من الوصول الى المناص���ب القيادية من 
ادارة الدولة معتمدين على والئهم الحزبي بعيدًا 
ة والنزاهة والق���درة في حين  ع���ن معايير الكف���اء
بالدنا في أمس الحاجة لوضع الرجل المناس���ب في 

المكان المناسب.
له���ذا فإن الحفاظ عل���ى الوطن والتقي���د بتنفيذ 
المب���ادرة الخليجية وآليته���ا التنفيذي���ة المزمنة 
ب���دون انتقائية وبإج���راء االنتخابات ف���ي موعدها 
هو الكفيل بالحفاظ على الوطن ومواصلة مس���يرة 
البناء والتنمية كون الشعب اليمني هو من سيختار 

حكامه عبر انتخابات ح���رة ونزيهة وش���فافة ووفق رقابة 
اقليمية ودولية.

ان مؤتمر الحوار الوطني الشامل تم اجراؤه وفق المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لذلك فإن مخرجاته يجب 
ان تكون موافقة لما جاء في اس���س المبادرة التي تنص على 

الحفاظ على امن ووحدة واستقرار 
اليمن.

اما ف���ي حال���ة التفكي���ر بااللتفاف 
على أس���س المبادرة فإن هذا يؤثر 
ف���ي ش���رعية مؤتمر الح���وار جملة 

وتفصيال.
ان ش���عبنا اليمن���ي لم يع���د لديه 
القدرة لتحم���ل المزيد م���ن االعباء 
والفس���اد واالنفالت االمن���ي والعبث 
باالقتصاد ومشروع »اخونة اليمن« 
الذي تنفذه حكومة الوفاق الوطني  
ول���ن يس���مح ألي كان االلتفاف على 
مكاسبه الوطنية أو يتآمر على امنه 

واستقراره ووحدته..
السؤال الذي يفرض نفسه : هل التحركات المشبوهة داخل 
أروقة الحوار الوطني، واشاعات التمديد وفترة تأسيس وما 

إلى ذلك هو التفاف البعض على الحل اآلمن أم ماذا..؟!

شذرات
اس���تقبل ش���عبنا القرار الجمهوري بتعيين مدير لمكتب 
التربي���ة بتعز باس���تياء بال���غ وذلك ك���ون ذلك ج���اء محبطًا 
لتوجهات محافظ محافظة تعز الذي اراد ان يؤسس لتقليد 
ة وليس  رائع هو تولي المناصب االدارية وفق المفاضلة والكفاء

عبر المحاصصة الحزبية والسياسية.
ومثلها في محافظة ذمار وبنفس الطريقة تم تكليف مدير 
لتربية مديرية الحداء بطريقة مخالفة للمعايير والش���روط 
لش���غل الوظيف���ة العامة م���ا جع���ل تربويي مديري���ة الحداء 
ينفذون اعتصامًا مفتوحًا أمام مكتب التربية بمحافظة ذمار 
منذ 4 / 9 / 2013م.. لماذا اخونة الوظيفة العامة وما سبب 

الهروب من اختيار الرجل المناسب وفقًا للقانون واللوائح؟!
وم���ا أجمل المهندس���ين اليمنيي���ن بمحافظ���ة ذمار وهم 
يهدون نجاح مؤتمرهم التأسيسي وانتخابهم لقائمة المؤتمر 
الشعبي العام هدية منهم لباني نهضة الوطن وصانع الوحدة 
ورائ���د الديمقراطي���ة الزعي���م عل���ي عبدالله صال���ح رئيس 

المؤتمر الشعبي العام.

فاوض��ت جماع��ة اإلخ��وان ف��ي مص��ر الس��لطة 
الجديدة، واشترطت مقابل وقف العنف واإلرهاب 
ش��رطين رئيس��يين: األول الحصول عل��ى حصانة 
قضائية لرئيس الجماعة المخلوع محمد مرسي وللذين كانوا 
معه في الس��لطة حتى بداية ش��هر يوليو الماضي، متحججة 
بأن مرس��ي منح الحصانة القضائية لقادة المجلس العسكري 
الس��ابق.. وكان ش��رطها الثاني عودة حكومة هشام قنديل 
لتس��يير األعم��ال خالل فت��رة انتقالي��ة قصي��رة.. فرفض 
عرضها، واس��تمرت في العنف واإلرهاب، وهي اليوم تش��ق 
طريقه��ا نح��و النهاي��ة.. فباإلضاف��ة إلى محاصرة الش��عب 
المصري لها، وقد رأينا كيف واجهها وحصر بقايا أنشطتها 
داخ��ل أزقة، وقاع��ات مغلقة، فإنه��ا تنتظر ق��رارًا قضائيا 

بحلها.
وهنا ف��ي اليمن يثأر اإلخ��وان لجماعته��م »األم« بطريقة 
تثير السخرية، ويشغلون بعض الناس بلعبة السقوط غير 
المطلوب.. كأننا نحن الذين أسقطنا حكم الجماعة الفاشلة 
في مصر، ثم رفضنا عرضها بشأن الحصانة لمرسي، وعودة 
حكومته��ا مدة مؤقت��ة، والمثير للس��خرية أن رد فعل فرع 
الجماعة ف��ي اليمن ناتج عن ع��دم حصول رئي��س الجماعة 

األصلية على حصانة قضائية.
يصلون ويتظاهرون وينظمون حملة توقيعات إلس��قاط 
قانون الحصانة، ونحن نع��رف أنهم أحرص عليه من غيرهم، 
وأنهم متمسكون به باعتباره جزءًا من المبادرة الخليجية التي 
وقعوا عليها، ومنصوص عليه في اآللية التنفيذية التي وقعوا 
عليها في الرياض، وممثلوهم في مجلس النواب صوتوا جميعًا 
لقانون الحصانة، وهم مستفيدون منه أكثر من الرئيس السابق 
للجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، ألنه- كما يدركون- 
محصن بشعبه، بينما ال حصانة لهم غير قانون الحصانة الذي 

ينافقون الناس حوله، ويلعبون تلك اللعبة المسلية.
نحن ال نؤيد هذا القانون الذي منح حصانة قضائية للرئيس 
الصالح والذين عملوا معه أثناء فترة حكمه مثل علي محسن 
واليدوم��ي، وغيرهم من الذين ارتكبوا جرائم باس��م حماية 
الدولة من المخربين، وقتل وتعذيب المعارضين، وادعوا أنهم 
عندما كانوا يفعلون ذلك إنما يفعلونه "خدمة رئيس دولتي" 
حس��ب تعبير محمد اليدومي رئيس تجمع حزب اإلصالح.. 
ولكننا نسكت عن قانون الحصانة ألنه واحد من البنود الستة 
في المبادرة الخليجية، ومنصوص عليه في آليتها التنفيذية، 
والمبادرة وآليتها -كما نعلم- هما األس��اس الذي قام عليه 

حل األزمة السياسية، أو اتفاق التسوية.
إن االخ��وان في اليمن يث��أرون لجماعته��م »األم« في مصر 
بطريقة مثيرة للسخرية.. يسقط قانون الحصانة في اليمن، 
ألن المصريين رفضوا منح حصانة قضائية لرئيس الجماعة 
وقي��ادات الجماعة الذين ش��اركوا في حكم المرش��د.. وفي 
الوقت نفس��ه اإلخوان هنا مطمئنون أن قان��ون الحصانة جزء 
أساسي من اتفاق التس��وية، ولن يسقط لألس��باب التي بينا 
قبل.. يشغلون أتباعهم بقضية هم مطمئنون لها، ويقولون 
لهم: هيا بنا نلعب لعبة "إس��قاط قانون حصان��ة ال نريد أن 

يسقط".  

  نسقط حصانة ال نريد 
إسقاطها..!!

  زاوية حــارة
  فيصل الصوفي

> االستعانة بخبرة اآلخرين وبتجاربهم 
المتقدمة في بعض التخصصات أمر شائع 
تمارس���ه الكثير من دول العال���م بما فيها 
الدول المتقدمة التي ال تمنعه���ا ريادتها وتفوقها 
عن االس���تعانة بخبرات دول أخرى سبقتها في هذا 

التخصص أو ذاك.
وبالتالي يمكن القول بأن أمام سلوك إنساني يشكل 
ركيزة من ركائز العالقات البشرية والدولية التي ال 
يستطيع فيها أحد االستغناء عن تجارب اآلخرين 
وجهودهم في الكثير من المجاالت، اال أن ما يميزنا 
في بعض دول العالم الثالث وبالتحديد في اليمن هي 
تلك العشوائية واالبتذال التي اتسم بها أداء حكومة 
الوفاق في تعاملها مع هذا الملف وما نجم عنها من 
تهميش للكثير من كوادرن���ا وخبراتنا الوطنية في 
عدد ال يس���تهان به من التخصص���ات أخرجتها من 
دائرة األخطاء الفردية، كما يحاول البعض الترويج 
لذلك، لتصبح سياس���ة ممنهجة ت���دار بأيٍد يمنية 
وبتوجيهات خارجي���ة ال تألوا جهدًا في تش���كيكنا 
اتنا وقدراتهم ف���ي مواجهة الكثير  بإمكان���ات كفاء

من الصعوبات والتغلب عليها.
 وللحيلولة دون تحول شراكتنا مع اآلخر وحاجتنا 
الى خبراته الى تواكل نعجز معه عن مواجهة أتفه 
المش���اكل وأبس���طها اال بمش���ورتهم وعونهم وما 
يشكله ذلك من تدخل س���افر في شؤوننا الداخلية، 
على الحكومة إعادة النظر ف���ي إدارتها لهذا الملف 
والعم���ل عل���ى تقني���ة وترش���يد مجاالت���ه وقصره 
على بع���ض التخصص���ات النادرة التي ال يس���تطيع 
العنصر الوطني والتعامل معه���ا، وتتطلب الحاجة 
الماس���ة له���ذه الخبرات، لك���ن األولى تعط���ي ألبناء 
اليمن حقهم في الحصول على فرصتهم في إثبات 
وجودهم وقدرتهم على االس���هام في تطوير هذا 
البلد وتحديثه وإعطائهم االمكانات والتس���هيالت 
المطلوبة لذلك، اس���وة بما يحظى ب���ه أقرانهم من 
األجانب، بما يجنبنا، كل االس���فاف واالس���راف الذي 
رأينا في���ه أح���د وزرائنا يس���تقدم إلح���دى إداراته 
خب���راء لالس���تعانة به���م وبخبراته���م ف���ي عملية 
ترقيم المركبات وكأننا وعقولنا قد بلغنا من التقزم 
والمحدودية ح���دًا فقدنا معها الق���درة عن القيام 
بهذا األمر وبنفس مستوى الجودة المطلوبة لذلك.

نذكر المعارضة »س���ابقًا« وممثليهم في حكومة 
الوف���اق بأقواله���م ومواقفه���م م���ن أداء الحكومات 
السابقة وأحاديثهم المطولة للشعب عن إمكاناتهم 
ومؤهالتهم وقدراتهم »العفريتية« في اإلدارة في 
حال وصولهم للس���لطة، وما آل اليه حالهم في أولى 

تجاربهم.
نتمن���ا أن ال يصلوا ف���ي أدائهم الس���يئ هذا موصاًل 
تس���تقدم في���ه الحكوم���ة خب���راء لربط���ة العن���ق، 
لالستعانة بهم في كيفية التعامل مع هذه الرابطة 
ابت���داء بكيفي���ة ربطه���ا وآخ���ر صرخاته���ا وانتهاًء 
بألوانه���ا، وإن كان هن���دام بع���ض مس���ؤولينا يوحي 

بحاجتهم الماسة لذلك.. فهذه هي الكارثة.

 إقبال علي عبداهلل

العيد ال�51 لثورة ال�26 من سبتمبر

المواطن النزيه المخلص يفرض احترامه على الجميع

حسين علي الخلقي

خبراء ربطة العنق

يارجـــال 
االمن والجيش 

زعفران علي المهنأ


