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بدر بن عقيل

عبدالله الصعفاني

 كوارث " الدرونز "..!!

benanaam@gmail.com

(كالم)
إحذروا  من الكالم الكثير..!!

قال الشاعر:
ـــــــــل كــــالمــــه

ّ
إذا تـــــــم عـــــقـــــل الـــــــمـــــــرء ق

ــــــان مــكــثــرًا إن ك ــــــرء ــــــم وأيـــــقـــــن بـــحـــمـــق ال

(تحّمل)
أفضل دليل على حسن ادبــك.. هــوأن تتحمل سوء أدب 

غيرك..!!
(فرحة)

عندما تشتري لعبة لطيفة لطفلك التي يرغب فيها.. 
فإنت تمنحه اكبرشحنة سعادة.. وفرحًا يمأل عينيه..!!

(تعويض)
صحتنا الكاملة.. وسالمة أجسادنا هي المال الحقيقي..وأما 
ماديات الحياة فيمكن تعويضها.. وقدها مقالة (في المال 

وال في الحال).
(نهاية)

تذكّروا جيدًا.. كل ظالم وله نهاية مفجعة..!!!

(الشهداء)
انبل واشرف االسماء.. هي اسماء الشهداء..

لم يكن بمتناول الحكومة غير إرسال الماليين 
وبنادق التحكيم ألسر ضحايا الغارة الجوية 
التي شنتها طائرة الدرونز األمريكية فقتلت 
وأصابت العشرات من أبناء قيفه أثناء حركتهم 
في موكب عرس.. فالطائرة صحيح أمريكانية 
لكن السماء يمانية واإلعجاب بما تفعله يمني 

أيضًا..
º  يبدو أن هذا القصف األمريكي لألبرياء 
لن يكون األخير تمامًا كما أنه لم يكن األول..
وبالتالي من غير المعروف كم تحتاج الحكومة 
من الماليين والبنادق لتحكيم أسر الضحايا 
مادام ليس في وارد تفكيرها أن تقول أي شيء 
لمن ينتهكون السيادة ويستبيحون األرواح 

والدماء تحت بيرق مالحقة عناصر القاعدة.
º  لقد ارتفع منسوب التساهل بقضايا السيادة 
اليمنية منذ اندالع أزمة ٢٠١١م حيث لم يعد 
هناك اكتراث حقيقي بمن يموت بالباطل ,فعن 
أي خطأ يمكن الحديث أو التبرير إذا أفضى إلى 
إزهاق أرواح العشرات من األبرياء كما تؤكد ذلك 

السيرة الذاتية للدرونز في سماء اليمن.
º  من السهل علينا أن نتعرف على أعداد 
الضحايا ونـــرى جروحهم وأشــالئــهــم ولكن 
من الصعب أن نعيش اآلالم التي لحقت بهم 
ــــاع الــتــي أصــابــت أســرهــم بسبب هذا  واألوج

االستهتار باألرواح..شيء غريب وصاعق..
º  يــود المراقب لو يقف على مبرر مقنع 
لهذه العمليات العسكرية التي تقوم بها 
طائرة الدرونز فيما هي في الحقيقة تساعد 
على إزدهار التطرف واتساع قاعدة الرفض, 
فهل فات على هؤالء وأولئك أن صيانة اليمن 
تتمثل في المقام األول بصيانة أرواح اليمنيين 

حتى في مواكب العرس.
º  هل من ناصح آمين يقول بــأن قصف 
األبرياء بهذه الصورة وتبرير ذلك بأنه محض 
أخطاء إنما يزيد من الجماعات المتطرفة وال 
يشيع غير الكراهية واتساع البيئة الحاضنة 

للعنف؟

اليدومي يعجز 
عن تبرئة 
«االخوان»

محمد أنعم

حرب االتهامات المتبادلة بين بعض  
االطـــــراف الــســيــاســيــة عــن مرتكبي 
الجريمة االرهابية البشعة في مجمع العرضي 
التزال مستعرة.. لكن عندما يخرج اليدومي 
رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني لالصالح، 
ويحاول أن يتهم طرفًا سياسيًا وهو المؤتمر 
الشعبي العام، فهذا يؤكد حقيقة تورط حزب 
االصــالح في جريمة العرضي وسعيه الحثيث 
لمواراة هذه الجريمة.. فليس منطقيًا أن يخرج 
ــذي يتولى حزبه وزارة الداخلية  اليدومي ال
وأمن أمانة العاصمة وغير ذلك ليردد اتهامات 

واكاذيب لتضليل الرأي العام.
إن حزب االصالح اذا لم يستطع أن يقدم الجناة 
ــة بحكم مسئوليته األمنية،  المجرمين واألدل
فهو المتورط والقاتل.. فكل امكانات الدولة 
لديه وعناصره الذين عــادوا من افغانستان 
والشيشان وســوريــا اصبحوا فــي أهــم مراكز 

الداخلية والدفاع.
كان المفترض أن يجيب محمد اليدومي عن 
كثير من األسئلة وأهمها: هل دخل االرهابيون 
ــرًا.. ومتى..  الــى اليمن عبر مطار صنعاء أم ب
وكان على اليدومي كمخبر ومجيش للمقاتلين 
الــى افغانستان أن يوضح للناس كيف حصل 
االرهــابــيــون على بطائق شخصية ومــن أين 
حصلوا على الــزي العسكري ومــن ســرب لهم 
مجسم العرضي وغير ذلك طالما وحزبه يتحمل 
مسئولية وزارة الداخلية المعنية بحماية دماء 
الناس والحفاظ على األمن واالستقرار في البالد.

مغالطات اليدومي وغيره من كهنة االصالح لم 
تعد تنطلي على أحد، فالرئيس السابق والمؤتمر 
الشعبي سلموا الجيش واألمن المركزي واألمن 
القومي والمالية واالعالم والعدل وغيرها.. من 

أجل أال تهدر قطرة دم يمني واحد..
إن مسئولية حزب االصالح ومخبره اليدومي 
تفرض عليهم اليوم أال يبحثوا عن شماعة 
إلخفاء جرمهم، فلم تعد مسئوليتهم اطالق 
التهم بل اثبات أنهم ليسوا الجناة عبر تقديم 
أدلة للشعب تؤكد صحة ما يزعمون.. حيث 
لم يعد أمــام «االخــوان» في اليمن مجال ألن 
يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته بعد جريمة 

العرضي.

سالمات أستاذ محمد

< كلف الزعيم علي عبدالله صالح -  
رئيس المؤتمر الشعبي العام، االستاذ 
عــارف الــزوكــا- األمين العام المساعد، وكًال 
من الدكتور يحيى الشعيبي، واألخــوة ياسر 
العواضي، ويحيى دويد، وعبدالكريم راصع- 
أعضاء اللجنة العامة، بزيارة االستاذ العيدروس 
الى المستشفى الذي يرقد فيه لالطمئنان على 

صحته ومتابعة وضعه الصحي.

وكـــــان االســــتــــاذ الـــقـــديـــر مــحــمــد حسين 
الــعــيــدروس- عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام.. رئيس معهد الميثاق للتدريب 
والدراسات قد تعرض لوعكة صحية نقل على 
اثرها الى المستشفى، ويخضع حاليًا للعالج 
تحت اشــراف فريق طبي اوصــوا انــه في حال 
عــدم استقرار حالته الصحية ان يتم نقله 

للعالج في الخارج.

الشهيدات.. وفتوى الجنرال..
إحدى فضائح الهيكلة للجيش ظهرت مؤخرًا بإصدار جنرال عسكري  

لفتوى زعم فيها أن دفن الطبيبات الالتي استشهدن في مستشفى 
العرضي في مقبرة الشهداء «بدعة».

هذا الجنرال إن كان حقًا قد اصدر تلك الفتوى.. فهو ال يختلف فكرًا عن أولئك 
الذين ارتكبوا تلك المذبحة البشعة داخل المستشفى.

إن «أخونة» الجيش واألمــن كارثة بحق الوطن.. وأي حرب على اإلرهاب 
ستكون مجرد كذبة إذا بقي  هؤالء في مناصبهم ال يختلف عن العمليات 

االرهابية للقاعدة.. 

بقاؤهم مصلحة وطنية أم حزبية!!
بقاء وزيري الداخلية والدفاع ورئيسي جهازي األمن السياسي والقومي   

ومدير أمن العاصمة صنعاء ومدير االستخبارات العسكرية.. بعد جريمة 
العرضي في مناصبهم يثير غضب وسخط الشارع اليمني واحباط وانكسار 
لنفسيات منتسبي الجيش واألمن، كما أن المرحلة تفرض ومن أجل ضمان 
انجاح التسوية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وجود 

قيادات أمنية وعسكرية قادرة على أداء مهامها الوطنية بحزم ويقظة عالية.
فبعد استهداف «البنتاجون اليمني» ها هي المصلحة الوطنية تقف على 
المحك أمام المصلحة الحزبية والجهوية التي تهدد بتدمير مؤسستي الجيش 
واألمن.. فالتغيير يتطلب قيادات قادرة على أن تخرج اليمن الى بر األمان.. 

ال أن تقود عناصر القاعدة الى مجمع العرضي.

أصحاب الموتور.. والفقر.. واألحزمة.. واالصالح.. والجراد!!
ــادة   ــحــوار والــحــكــومــة وق أعــضــاء ال

األحــزاب وأمــراء الحروب وأوالدهــم 
وأقاربهم هم الذين أصبحوا الطاعون الذي 
يهدد بإبادة الشعب اليمني.. فهم الذين 
يقاتلون من أجل تمديد األزمــة ويلهثون 
وراء مصالحهم الشخصية رغــم أن ١٨ 
مليونًا يمني أصبحوا بحاجة ماسة لمساعدات 

انسانية وفق آخر تحذير لألمم المتحدة.
هــذا الرقم المخيف تصاعد في بضعة 
أشهر.. واألخطر من ذلك أن تجار الموت 
يحاصرون شعبنا من كل الجهات فأصحاب 

الموتور اليزالون يحصدون أرواح األبرياء 

يوميًا وفرق الموت يتنقلون بأحزمتهم الناسفة 
وسياراتهم المفخخة بين الــمــدن والمرافق 

المهمة للجيش بحرية.
والــفــقــر يــمــدد أســـوة بــأحــزاب الــتــمــديــد.. 
واالصالح يواصل أخونة الدولة بعد أن أعطي 
«فيطوس» للقاعدة يعبثون في البالد 
كيفما يشاؤون.. اضافة إلى ذلك ها هو 

«الجراد»، يريد أن يأخذ حقه..
فعًال لقد أصبح الموت، قتًال.. قنصًا.. 
جــوعــًا.. مــرضــًا.. يبيد شعبنا بشكل 

مرعب!!

بعد مذبحة العرضي..

األنصار.. تجدد وإبهار
تـــواصـــل صحيفة  

ـــــــــــصـــــــــــار»  «األن
المستقلة جهودها بانتظام 
صــدورهــا ومواكبتها لكل 
مـــا يــعــتــمــل عــلــى الــســاحــة 
اليمنية بجوانبها السياسية 
والتنموية واالقتصادية.. 
فــقــد جـــاء الـــعـــدد «١٠١» 
ــصــدارة  مــتــوجــًا بالتميز وال
ــتــجــدد مــن خـــالل الــرصــد  وال
ات  والتحليل والمواضيع واللقاء

ة واالهتمام  الجديدة بالقراء
والمتابعة.

ــلــزمــيــل/عــلــي محمد  تــحــيــة ل
البيضاني -رئيس تحرير صحيفة 
اته  «األنــصــار» ونبارك له عطاء
ــه وحــبــه  ــي ــان ــف االعـــالمـــيـــة وت
وإخالصه الوطني من خالل ما 
ــوفــاء والــمــواقــف  يمثله مــن ال
المجسدة دفاعًا عن الوحدة 
وتــصــديــه لــكــل مــا مــن شأنه 

تمزيق اليمن تحت أية مسميات.

تـــواصـــل صحيفة 
ـــــــــــصـــــــــــار»  «األن
المستقلة جهودها بانتظام 
صــدورهــا ومواكبتها لكل 
مـــا يــعــتــمــل عــلــى الــســاحــة 
اليمنية بجوانبها السياسية 
والتنموية واالقتصادية.. 
 «١٠١
ــصــدارة  مــتــوجــًا بالتميز وال
ــتــجــدد مــن خـــالل الــرصــد  وال

ة واالهتمام  الجديدة بالقراء
والمتابعة.


