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 ضبعان أو يسحب من شعر رأسه..  
ْ

ل
َ
فلُيق

ماهيش قصة. ليتحمل مسئوليته هو 
وم��ن يقودهم او يقودونه. ب��س، عشان تعرف 
واح��دة من اسباب أن��ه ال حرمة للدم وال للعقل 
وال للمنطق في هذه البالد هو هذه الطريقة في 

التعامل مع الجرائم.
ال أحد سأل من قائد المنطقة العسكرية التي قتل 

فيها "بن حبريش الحمومي".
من سأل: من هو قائد المنطقة األول��ى والقوات 

الخاصة التي وقعت فيها جريمة العرضي؟
ال أح��د ق��ال: من قائد المنطقة السادسة التي 
تشرف على أوسع منطقة حرب يومية من عمران 

الى صعدة.
لكن عند "ضبعان".. قالوا ضبعان يقتل.

خلونا عند الدم المراق، طريقة تعاملنا مع هذه 
الحوادث، هي التي تحكم القادم.

...
يمكن تحويل الحادث المؤلم، في الضالع -ومع 
تفهم كامل لكونه خطأ غير متعمد- لوسيلة 

تصالح مع الناس.
لُينقل اللواء بكله من هناك.. أو تتغير قيادته.. أو 
يعين قائد ضالعي له.. أو طيب، نرى خطابًا سياسيًا 

عالي المستوى والمسئولية.
ول���ن ي��رف��ض ال��ن��اس ذل����ك.. م��ع ك��ل جريمة، 
ات.. فهم  يستطيع الناس تلمس الفروق بين االداء

في النهاية يبحثون عن حلول ال عن مشكالت..
...

ياجماعة الدولة قفلت السبعين لمجرد بوست 
في الفيس بوك أمس ظن الناس بايتظاهروا فيه.

معقولة مافيش وال موقف رسمي.
ط��ي��ب، ق���د ف���ي اس���م ض��ب��ع��ان، ي��ع��ن��ي ممكن 
تعتبرونه كمان محاولة انقالب عفاشية عشان 
تهتموا بالحادث.. كما فعلتم لقصص هبلة ال منها 

وال عليها..
...

دورت في االخبار الرسمية عن ح��ادث الضالع 
لقيت انهم قد شكلوا لجنة..

والخبر االه���م ان مؤسسة ال��ق��وات المسلحة، 
وق��ي��ادت��ي ال��ق��وات البحرية وال��دف��اع الساحلي، 
والقوات الجوية والدفاع الجوي، رفعت برقيات 
تأييد ومباركة إلى األخ عب�دربه منصور هادي- 
رئي�س الجمهوري�ة القائد األعلى للقوات المسلحة 
- رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، والى األمين 
العام وأعضاء األمانة وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل، وك��ذا أعضاء اللجنة المصغرة لمؤتمر 
الحوار الوطني، بما تحقق من إنجاز وطني بتوقيع 
المكونات السياسية المشاركة في اللجنة المصغرة 
للقضية الجنوبية على وثيقة حلول وضمانات 

القضية الجنوبية".

*  من منشورات متفرقة للكاتب

  نبيل الصوفي

واألمن يدين..!!

طالبوا بحمايتهم من خطر القوى الظالمية

صحفيو المؤتمر يدينون االعتداء على مقر"المسيلة" بحضرموت

شاءت األقدار أن تتغير األجهزة األمنية في بالدنا،   
فبداًل من تأدية واجبها في تعقب الجناة وضبط 
المتهمين وتقديمهم للجهات المختصة بناء على تنسيق 
مسبق واضح ومعروف األهم من كل ذلك أن تعمل على 
كشف الجريمة قبل وقوعها وإحباط مخططات أصحابها.

اليوم األجهزة األمنية نفسها تكتفي بتوجيه االتهامات، 

فقد ص��ارت هي األخ��رى متضررة وصاحبة حق يطالب 
االنصاف.

في مأرب اتهم األمن شخصًا يدعى رفيصان بتفجير 
انبوب نفط في منطقة كيلو35.

مركز االعالم األمني أكد معرفته بالفاعل ومكان إقامته 
وم��ن المصادفات الغريبة أن األم��ن لم يتطرق ال��ى من 

الذي سيلقي القبض على رقيصان ومتى وكيف خاصة أن 
رقيصان ال ينكر تفجيره النبوب النفط.

المضحك أن الفرق الهندسية كانت انتهت من إصالح 
انبوب نفط فجر في وق��ت سابق في كيلو39 ليس 
هذا إنجازًا بل انها غادرت المنطقة ومعها معداتها 

االصالحية.

لماذا اسم 
" ضبعان" 

فقط؟! دان صحفيو وإعالميو المؤتمر الشعبي العام   
جريمة االقتحام واالعتداء الذي تعرض له مقر 
صحيفة المسيلة ال��ص��ادرة عن ف��رع المؤتمر الشعبي 
العام بمدينة المكال محافظة حضرموت، ونهبوا أجهزة 
الكمبيوتر والعبث بمقتنياتها وبعثرة أرشيفها وأوراقها 

ومستلزماتها المكتبية.
واعتبر اعالميو المؤتمر الجريمة ت��ط��ورًا خطيرًا 
وانتهاكًا س��اف��رًا اق��ح��ام الصحفيين واإلعالميين في 
المشاريع السياسية لتلك القوى الظالمية التي اعتادت 
على ممارسة العنف والعنف المضاد، مطالبين الحقوقيين 
والمنظمات المناط بها الدفاع عن الحقوق والحرية 
ومنظمات المجتمع المدني كافة بالتصدي لمثل هذه 
االفعال البربرية الشنعاء، والتي تستهدف اسكات االقالم 

الحرة.
وفي الوقت الذي يستنكر فيه صحفيو وإعالميو المؤتمر 

حملة التحريض الموجهة ضد صحيفة" المسيلة" وهيئة 
تحريرها، وضد كافة االعالميين الشرفاء في محافظة 

حضرموت، المعروفة بسلمية ابنائها على التاريخ.
وحيال ه��ذا التوجه العدائي ضد الصحفيين عامة 
والمؤتمريين خاصة، فإن صحفيي وإعالميي المؤتمر 
يطالبون االج��ه��زة االمنية ف��ي محافظة حضرموت 
وكل أجهزة الدولة بتوفير الحماية الكافية لمقرات 
مختلف وسائل اإلعالم المحلية وضبط المعتدين على 
مقر صحيفة المسيلة، وفي نفس الوقت يحملون وزارة 
الداخلية كامل مسئولية حياة زمالئهم الصحفيين في 
صحيفة المسيلة خصوصا والصحفيين في محافظة 
حضرموت عموما، من مخاطر يتعرضون لها من قبل 
تلك العناصر االرهابية الفوضوية، مطالبين وزارة 
الداخلية القيام بواجبها في حماية الصحفيين وضبط 

المعتدين.

صنف التقرير السنوي السابع ألطلس حقوق  
اإلنسان، اليمن وتسع دول أخرى من أسوأ الدول 

في انتهاك حقوق اإلنسان.
وقال التقرير: إن سوريا والسودان وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية وباكستان والصومال وأفغانستان والعراق 
وميانمار واليمن ونيجيريا، أول عشر دول في قائمة 

انتهاكات حقوق اإلنسان وأشدها خطورة.
وأظهر التقرير أن سوريا تحتل )المرتبة 1 عالميا في 
عام 2014م(، واليمن في المرتبة )9(، ومصر )16(، 
وليبيا )19(، ومالي )22(، وغينيا بيساو )74( في أسوأ 

تدهور في مجال حقوق اإلنسان..

اليمن ضمن األسوأ انتهاكًا 
لحقوق اإلنسان في العالم

موقع"هافينجتون بوست": 

لندنستان مقرًا لـ"اإلخوان"
ك����ش����ف م���ق���ال  

م���ن���ش���ور ع��ل��ي 
موقع "هافينجتون بوست" 
اإلخ���ب���ارى /ال��ج��م��ع��ة/ عن 
لبريطانية  أن العاصمة ا
ل��ن��دن ب��ات��ت م��ق��رًا جديدًا 
لجماعة اإلخوان المسلمين 
)االرهابية( إلى جانب كل 
من قطر وتركيا.. وق��ال: 
إن الجماعة تمر بمرحلة 
ه���ي األك���ث���ر ص��ع��وب��ة في 
تاريخها منذ تأسيسها في 
ع��ام 1928م، بعد فرار 
كوادرها على اثر طردهم 
من السلطة في مصر ، إلى 
عدة دول من بينها قطر. 

ل أوليفييه جيتا  وت��س��اء
-مدير مركز أبحاث الشئون 
الخارجية "جمعية هنرى 

جاكسون" ومقره لندن ، وأورين كيسلر باحث مشارك في شئون الشرق األوسط 
، فى مقالهما :"إذا اختارت كل من قطر وتركيا مواصلة حماية جماعة اإلخوان 
)االرهابية( ، فإنه ربما يبدو ذلك مفهومًا من جانب األنظمة اإلسالمية ، إال أن 
بريطانيا ماذا تفعل هنا ؟ فالجماعة تعارض القيم الغربية للتسامح والتعددية 
، وال مكان لها في عاصمة أوروبية كبرى ، والبد للندن أن تفكر مرة أخرى قبل أن 

تفتح أبوابها لها ". 
وأشار الكاتبان إلى أن قناة "الجزيرة" الفضائية التي تديرها قطر تقوم بتمويل 
ودفع فواتير األجنحة الفندقية الفاخرة ألعضاء جماعة اإلخوان )االرهابية( ، كما 
توفر لهم الوصول إلى وسائل اإلعالم حتى يتمكنوا من نشر رسائلهم المعادية . 
وأضاف الكاتبان: أن تركيا تعد المركز الثاني الذى لجأ إليه كوادر جماعة اإلخوان 
الذين فروا من مصر ، وأشار الى عقد قمتين للجماعة في إسطنبول مؤخرًا، فضاًل 
عن إطالق قناة تلفزيونية جديدة لها من إسطنبول تقدر ميزانيتها ب�35 مليون 

دوالر. 
وأوضحا أن النقطة الثالثة التي لجأت إليها عناصر جماعة االخوان )االرهابية( 
هي العاصمة البريطانية لندن ، التي أطلق عليها في تسعينيات القرن الماضي 
"لندنستان" الستضافتها آنذاك عددًا كبيرًا من المتطرفين اإلسالميين ، حيث 
كان يقيم بالعاصمة البريطانية كل من أبو قتادة ، راشد الغنوشي )رمز النهضة ، 
جماعة اإلخوان المسلمين في تونس( ، كمال الهلباوى المتحدث السابق لجماعة 

اإلخ����������وان ال��م��س��ل��م��ي��ن 
ال��م��ص��ري��ة ، وأب����و حمزة 
المصرى المتحدث باسم 

تنظيم "القاعدة". 
وأض����اف ال��ك��ات��ب��ان: أن��ه 
منذ عزل الرئيس السابق 
مرسي ، أصبحت "لندن" 
م��رك��ز التنظيم ال��دول��ي 
لجماعة اإلخ��وان ، السيما 
بعد أن ف��ر إل��ى العاصمة 
البريطانية أربعة كوادر 
ب��ال��ج��م��اع��ة ك��ان��وا أع��ض��اء 
ب���ال���ب���رل���م���ان ال���م���ص���ري 
)المنحل( في الثالثين من 
يونيو الماضى،  فضاًل عن 
الزعيم ال��روح��ي لإلخوان 
"جمعة أم��ي��ن" الموجود 
بالمنفى بلندن.. موضحين 
أن سليم العوا رئيس لجنة 
الدفاع عن مرسي انتقل أيضا في اآلونة األخيرة إلى العاصمة البريطانية حيث 
نتخب رئيسًا "للحكومة الموازية" لجماعة اإلخوان المسلمين في لندن ، كما تم 

ُ
ا

تعيين إبراهيم منير ، المسئول عن مكتب جماعة اإلخوان في لندن ، أمينًا عامًا 
للتنظيم في أوروبا. 

وكشف الكاتبان عن أن العاصمة البريطانية كانت فى شهر نوفمبر الماضى نقطة 
تجمع لعقد اجتماع لتحديد دور كل عضو من أعضاء جماعة اإلخوان ومناقشة 
الخطط االستراتيجية لتنفيذها ، وشارك في اللقاء "محمود عزت" بحسب الموقع.. 
وأضاف الكاتبان: أن جماعة اإلخوان اتخذت من لندن مقرًا لوسائل اإلعالم الخاصة 
بها بما في ذلك موقعها االلكترونى باللغة اإلنجليزية "إخوان أون الين" ، ولكنها 

قامت بتأسيس مركز جديد لوسائل اإلعالم في العاصمة البريطانية. 
وأشار الكاتبان الى ان "اإلخوان المسلمين" يستعدون فى إطار "االمبراطورية 
االعالمية" إلطالق صحيفة جديدة تحمل اسم "الجديد" وسيتم تمويلها من 

قبل قطر. 
واعتبر الموقع اإلخبارى الفرنسي أن تثبيت واحدة من الجماعات اإلسالمية األكثر 
تأثيرًا في العالم في لندن سيكون له انعكاسات مهمة، حيث إن ما وصفه الغرب 
بأنه '' اإلسالم المعتدل" ما هو إال "أوهام" ، حيث سبق ليوسف القرضاوي- الذى 
يعتبر الزعيم الروحي العالمى لجماعة اإلخوان- القول: "نحن سوف نغزو أوروبا 

من خالل الدعوة".

قالوا : ال��ص��ح��ف��ي ال���ث���الث���اء إن وث��ي��ق��ة ق��ال جمال بنعمر في مؤتمره 
ال����ت����ق����س����ي����م، 
ال���م���ق���دم���ة م��ن 
قبله والتي وقع 
عليها عدد من 
القوى السياسية 
ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ت��ي 
س�����ي�����رت�����ب�����ط 
"اليمن من أوجاع الماضي إلى آفاق ق���ال إن ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة ستنقل التاريخ بتقسيم اليمن وتفتيته، إس�����م�����ه�����ا ف���ي 

مثل إن��ع��دام ال��ص��دق ف��ي فمه أيضًا نعرف( أنها منعدمة تمامًا المستقبلية" فهو يعرف )ونحن ومستقبله" هو، أما "آفاق اليمن ي���ت���ح���دث ه���ن���ا ع����ن "آف����اق����ه الب����د أن ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي المستقبل"!!
وانعدام الضمير في كيانه.

نبيل سبيع

ليست األول���ى ف��ي تاريخ 
ح��������ك��������م 
ال��ج��م��اع��ة 
ت���ت���ق���س���م 
تتمزق  و  أ
ال����ب����ل����دان 
ال��ع��رب��ي��ة.. 
ت�����ذك�����روا 
ب�����أن�����ه�����م 

حكموا السودان وهي دولة 
واح���دة وق��ب��ل استيالئهم 
على سلطة غ��زة الذاتية 
لم يكن هنالك كيانان اثنان 

لفلسطين المحتلة!

 ف��وج��ئ��ت ك��ث��ي��را عندما 
علمت بأن الحراك الجنوبي 
يمتلك ه��و اآلخ���ر هيئات 
"شرعية" للفتوى وخطب 

الجمعة!

محمد المقالح

رادته، وإرادتنا 
اإلنسان وليد إ

كيمنيين هي 

تدمير الوطن 

وت������دم������ي������ر 

ب�����ع�����ض�����ن�����ا 
البعض.

ه�����ن�����اك ف��ي 

ي���م���ن ال���ي���وم 

جنون جماعي، 

وه����ن����اك م���ص���ح���ات ن��ف��س��ي��ة 

وع��ق��ل��ي��ة، غ��ي��ر أن المشكلة 

هي أنه ال توجد لدينا مصحات 

حزبية ومذهبية .

عبدالكريم الرازحي

وع��ط��روش ومحمد عبده زي��دي س���ع���د ع��ب��دال��ل��ه ال��س��م��ة وم��ح��م��د والسنيدار وعلي وأم����������ل ك���ع���دل وأح����م����د ف��ت��ح��ي وف���ي���ص���ل ع��ل��وي وك���رام���ة م��رس��ال وال������م������رش������دي أنستنا صوت أيوب طارش واآلنسي  ال��ق��وارح المتكاثرة ف��ي اليمن، 
لعلعة الرصاص هي الحالل؟!ألسأل المتشيعين لهذا الرأي: يعني قالوا إن األغاني حرام، وهي فرصة و...الخ.

فكري قاسم

لفتت نظري رسالة وجهتها 
ئ��ب رئيس  للهبي ن��ا بلقيس ا
ف��ري��ق ال��ق��ض��ي��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة ، 
أوضحت فيها أن ه��ذا الفريق 
 أي تقارير من اللجنة 

َ
لم يتلق

المصغرة المنبثقة عنه » لجنة 
8+8 «، وأن���ه���م ف���ي ف��ري��ق 

العمل ال يعرفون شيئًا عما دار ويدور 
في هذه اللجنة .

بعد ه��ذه الرسالة بيومين خرجت 
إلى العلن مسودة وثيقة حول حلول 

وضمانات القضية الجنوبية ، 
لم يظهر في الصورة ال اللجنة 
المصغرة وال فريق العمل 
ال��خ��اص بالقضية الجنوبية، 
وق���د أع��ل��ن��ت ع���دة أط���راف 
رئيسية عدم موافقتها على 
هذه » المسودة «. وإذا صرفنا 
النظر ع��ن م��ن كتب ه��ذه المسودة 
ات الصحيحة المتدرجة  فإن اإلج���راء
تقتضي أن يتم التصويت عليها أواًل 

في اللجنة المصغرة .

 
ّ

. االنفصال ال يحل
ّ

مّرة أخرى، ان االنفصال ليس حال
أي مشكلة من مشاكل البلد التي ت��راوح بين الفقر 
ونقص المياه والفساد ونمو االرهاب وهبوط مستوى 
التعليم الى أدنى مستوى يمكن أن يتصّوره انسان. 

ال مجال لتعداد المشاكل التي يعاني منها اليمن، وال 
فائدة من ذلك. لكّن الشجاعة تقضي باالعتراف بأن 
صيغة الدولة االتحادية يمكن ان تساعد في التوصل 

الى حلول. 

مصطفى راجح 

خيراهلل خيراهلل


