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الزنداني ُيعيد بيع الوهم للناس

ما أشبه الليلة بالبارحة
م��ا اش��ب��ه الليلة بالبارحة  

كلما اعتصرت التجربة ما 
بحوزة المفلسين من أفكار وترهات 
اختبرها الزمن وجربها التاريخ أنها 
ال تصلح وصفه لعالج اوج��اع الوطن 
اليمني تمضي القافلة وإذا بنا نجد ذات 
االفكار وذات الرؤى وذات المشاريع 
تطل برأسها م��ن جديد إم��ا مسلحة 
بلحى متعفنة أو مدججة بأحالم وأوهام 

مستجلبة من أقبية 
ال���م���اض���ي ال��ب��غ��ي��ض 
)تحالف وطني - انقاذ 
وطني - اصطفاف 

وطني( .
ال��������ق��������اس��������م 
ال���م���ش���ت���رك ب��ي��ن 
ه����ذه ال��م��ش��اري��ع 
أن��ه��ا تنطلق ممن 
ي����ت����ق����ن����ون ح��ب��ك 
م����ش����اري����ع ال��ف��ت��ن 
إلبقاء دور »أبطال« 
الفتن الذين اشعلوها 
عقب قيام ث��ورة 26 

سبتمبر 1962م ال��م��ج��ي��دة ث��م رم��وا 
م��دام��ي��ك غلهم وح��ق��ده��م على الوطن 
في مؤتمرات حملت يافطة االصطفاف 
الوطني خلف لحية عبدالمجيد الزنداني 
أعوام 64-65-66م واستدرجوا الشهيد 
محمد محمود الزبيري والشيح عبدالله بن 
حسين األحمر- رحمهما الله- ليدبروا 
مخططهم الجهنمي ال���ذي م��ا انفك 

يتربص بالوطن .
واليوم نجد ذات المشروع وبنفس 

اللغة وذات األهداف وكأن رائحة 
حبر المشروع السابق في مؤتمرات 
خمر وعمران ال ي��زال ينضح في 
مفاصل الحروب ويئز بين السطور 
والنوايا الخبيثة التي استولت على 
ارواحهم ألكثر من خمسة عقود 
من الزمن وكأنهم اشخاص ُجبلوا 
على عاطفة الكراهية ألوطانهم 

وألنفسهم .
ه��ا ن��ح��ن ام���ام ذات 
السيناريو ال��ذي نجد 
فيه الزنداني يمشق 
إح�����دى ال��ق��ص��اص��ات 
ال��ت��ي اس��ت��خ��دم��ه��ا في 
الستينيات ليستدرج 

ال����ش����ي����خ/ ص�����ادق 
األح�����م�����ر ل��ي��ك��ون 
بدياًل ألبيه في لعبة 
ت���ب���دي���ل ال���ك���راس���ي 
وال��م��واق��ف وتغيير 
الجلود بشراكة نادرة 
ت���س���ت���ه���دف إح���ي���اء 
الموتى وتنقية األوساخ 
من على المستشار الجنرال المتقاعد/ 
علي محسن الذي لم يؤتمن على مودة 
القربى فإذا به ُيدعى إلى قيادة اصطفاف 
وطني على انقاض الوطن وتطلعاته 
وم���أ ال��ف��ض��اء بصخب ه��و رج���ع ص��دى 
شهواتهم ورغباتهم واحالمهم اآلفلة 
في الوصول إلى سدة حكم ظل منذ عام 
2011م يركلهم من قفاهم ويدلل على 
زيف انتمائهم وعطالة ملكاتهم وبوار 

تجارتهم . 

محاوالت 
إلحالل »صادق« 

 عن 
ً
بديال

أبيه.. وتغيير 
جلد الجنرال 

المتقاعد 

اجتماع موسع لقبائل خوالن لتحديد موقفها من 
اعتداء مرافقي حميد االحمر على الشيخ دويد

تعقد قبائل خ���والن اليوم  
االثنين اجتماعًا موسعًا ، 
لتحديد موقفها في ضوء نتائج جهود 
الوسطاء بالتزامن  في قضية اعتداء 
مرافقي حميد االحمر على الحاج احمد 
صالح دوي��د م��ع انتهاء المهلة التي 

حددتها الوساطة.
لقاء قبلي موسع عقدته قبائل خوالن 
، توصل الجمعة، إلى اتفاق بشأن قبول 
وساطة قبلية وإمهالها مدة ثالثة أيام 
تنتهي االثنين، إلنهاء الخالف الناشب 
جراء تبادل إطالق النار بين مرافقي 
ال��ل��واء أح��م��د ص��ال��ح دوي���د، ومرافقي 

حميد األحمر، الخميس، داخل "القاعة الكبرى" وأدى إلى 
إصابة أحد مرافقي دويد.

وعلى اثر ذلك تداعت قبائل خوالن واليمن الى العاصمة 
صنعاء تضامنا مع الشيخ دويد وقررت قبائل خوالن في 
لقاء موسع عقد صلح فيما بينها لمدة عام واالتفاق على 

كلمة واحدة حتى يتم حل قضية الشيخ دويد ..
واكدت قبائل خوالن خالل لقائها الجمعة، أن القضية 
لم تعد  قضية "آل دويد" وإنما قبائل خوالن بشكل عام.
وكانت قبائل خوالن تلقت من بعض الوسطاء تحكيمًا 
"بندق" للصبر لمدة ثالثة أيام، ووافقت على ذلك شريطة 
أن تبذل الوساطة مساعيها خالل هذه المهلة التي تنتهي 

االثنين.
واوض����ح م��ص��در ق��ب��ل��ي أن 
تحكيمًا م��ن م��ش��ائ��خ م��راد 
ت��م ال��ج��م��ع��ة وف��ق��ًا للعرف 
ال��ذي يحكم عالقة الضيف 
ب��ال��م��ض��ي��ف واع����ت����داء أح��د 
ال��ض��ي��وف ع��ل��ى ض��ي��ف آخ��ر 
ف��ي ضيافة المضيف لهم. 
فيما ق��دم��ت قبائل خ��والن 
تحكيمًا أيضًا ل���"آل طريق" 
وقبائل م��راد عامة فيما لو 
ثبت أي خطأ من قبلهم وفقًا 
لأسالف واألع���راف القبلية 
المتعارفة، موضحًا أن الخالف مع األحمر ال يزال عالقًا 

ولم يتم التطرق إلى حلول حتى اللحظة.
الجدير بالذكر أن اللجنة األمنية التي شكلتها وزارة 
الداخلية بشأن التحقيق في القضية رفعت تقريرها إلى 

وزير الداخلية مساء أمس.

جليدان: ال خالف بين بني 
صريم والحوثيين

نفى الشيخ علي حميد  
ج����ل����ي����دان ح�����دوث 
خ��الف��ات م��ن شأنها أن ت��ؤدي 
إل��ى ع��ودة األم��ور إل��ى البداية، 
فيما يخص اتفاق الصلح الذي 
وقع بين »الحوثيين« و»مشائخ 

حاشد«.
وأكد الشيخ جليدان أن اتفاق 
الصلح ال ي��زال ج��اري��ًا، متهمًا 
بعض وسائل اإلعالم بافتعال 
األزمات وعدم مراعاة الحقيقة 

على أرض الواقع.
وتنص االتفاقية الموقعة بين 
مشائخ قبائل بني صريم حاشد 

وممثلي أنصار الله التي احتوت 
على 6 بنود، على "التزام بني 
صريم بفتح الطريق وحمايتها 
وال����ت����زام أن���ص���ار ال��ل��ه ب��ع��دم 
التعدي علي أراضي بني صريم 

أو التدخل في شؤونهم"..
وكان مصدر قبلي من مشائخ 
بني ص��ري��م كشف ع��ن خالف 
وق���ع ب��ي��ن ممثل م��ش��ائ��خ بني 
صريم، أمين عاطف، وممثل 
جماعة أنصار الله، ضيف الله 
رس��ام، رئيس مجلس التالحم 
القبلي، خ��الل اجتماع موسع 
ُع��ق��د ب��ي��ن ال��ط��رف��ي��ن بقرية 


