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هشام شرف : دماء اليمنيين غالية وسننتقم لتالميذ الخنساء

أبوبكر القربي:
الـــوضـــع الـــذي 
ليمن  ا تعيشه 
الــــيــــوم أســهــم 
فـــيـــه الـــنـــظـــام 
التعليمي الذي 
ــف لمكاسب 

ّ
ُوظ

حزبية، بدًال من 
بناء أجيال تبدع علميًا وتعزز روح 

التسامح والوالء للوطن.

ياسر 
العواضي:

لــســنــا مالئكة 
ولكن الشياطين 
غـــيـــرنـــا.. لسنا 
بواد نبش ثالث 
ســنــوات ونصف 
ــحــرث  ــكــت ال عـــجـــاف مــضــت أهــل
والنسل.. لكننا نعمل بصمت وثبات 

لتالفي ما تبقى إن استطعنا.

عبده 
بورجي

ـــى عــقــالء  عـــل
ليمن ومحبيه  ا
التصدي الواعي 
ــدعــوات  لــكــل ال
الطائفية والمذهبية والمناطقية 
التي تسعى الى اغــراق الوطن في 

مهالكها المدمرة.

لؤي مرعي:
ـــادي  جــــالل ه
يــــســــتــــدعــــي 
مـــؤتـــمـــريـــيـــن 
لـــــحـــــضـــــور مـــا 
«حزب  يسمى بـ
ـــــمـــــر  ـــــمـــــؤت ال
الشعبي الجنوبي»، وتم تهديدهم 
بإقصائهم من وظائفهم في حال 

عدم حضورهم..

رانيا العبداهللا:
ــس هــنــاك  ــي ل
فــــاجــــعــــة فــي 
الحياة أكثر من 
خسارة طفل.. 
قلبي مع أمهات 
وآبــــاء االطــفــال 
الذين توفوا في اليمن جراء عمل 

إرهابي.

نبيل البكيري:
لم يعد أمام 
الـــيـــمـــنـــيـــيـــن 
سوى خيارين 
ــن إمــا  ــدي وحــي
ــكــل  دولـــــــــة ل
ابــنــائــه ال فرق 
فــــيــــهــــا بـــيـــن 

هــاشــمــي أو قــبــيــلــي، زيـــدي أو 
شافعي، شمالي أو جنوبي.. وإما 
أن يذهب كل طرف نحو تحقيق 
دولته بالطريقة والهوية التي 

يريد ويختار..

بشرى العامري:
ــون  االصــالحــي
ـــــــون  ـــــــول ـــــــق ي
هـــــم  شـــــهـــــداء
لــــــلــــــجــــــنــــــة.. 
والــــحــــوثــــيــــون 
يــقــولــون مــا هي 
إّال لشهدائهم..

شكل النار وجهنم ألفراد الجيش 
وبقية الشعب!!

فاطمة االغبري:
ــــعــــودة الـــى  ال
ـــمـــاضـــي حــلــم  ال
الــــواهــــمــــيــــن.. 
ن  وال يــــجــــب أ
يـــــتـــــحـــــقـــــق.. 
فالعالم يتقدم، 
ونحن في اليمن 

يجب أن نتقدم الى األمام..

فهد سلطان:
«القاعدة» في اليمن تعمل على 
ــام «الحوثي»  تمهيد الطريق أم
وتعطيه الشرعية لإلجهاز على ما 

تبقى من دولة.

عادل الربيعي:
ـــــــغـــــــارد»  «ت
االخــوان قتلتني 
ضـــحـــك.. خــالــد 
اآلنــســي بيدعو 
االصــــــــــــــــــــالح 
ـــســـحـــاب..  ـــالن ل
طبعًا هــذا على 
أســاس أن اإلرهابيين تبع حزبه 

مواصلين القتال في أرحب!!

سامي العميسي:
خــطــوة تــعــيــيــن يــاســيــن سعيد 
نعمان سفيرًا فــي بريطانيا «كما 
يتردد» ما هي إّال هندسة للقضاء على 
الوحدة وتشطير البالد وبداية لعمل 

االنفصال..

 إلى «مقرات» المؤتمر..
ً
من «اليمن اليوم» إلى «الصالح» ووصوال

إلى أين أيها الرئيس؟!!

ولم يمر على الحادثة تلك اسابيع حتى غررت به البطانة لتقوم 
حراسته بمحاصرة جامع «الصالح» تحت مبررات وأكاذيب واهية القت 

ادانات شعبية واسعة.
وظــن الجميع أن نتائج اقتحام «اليمن اليوم» ومحاصرة جامع 
«الصالح» قد كشفت للرئيس «شيطنة» بطانته وما يجب اتخاذه 
لتجاوز اآلثار السلبية الناجمة عنها، ولكن ما حدث لمقر فرع المؤتمر 
الشعبي العام وصحيفة «٢٢ مايو» يوم االثنين الماضي من اقتحام 
همجي من قبل قــوات األمــن الخاصة بتوجيهات شقيق الرئيس 
«هادي» مثل صدمة قوية لكافة القوى واألحزاب والمكونات السياسية 
والمؤسسات التشريعية والمنظمات المدنية التي عبرت عن أسفها 
واستهجانها لمثل هذه االعمال التي وصفت بالطائشة والصبيانية 

لتدمير العملية السياسية وانتاج دكتاتورية مقيتة.
مثلت هذه األعمال الحمقى انتكاسة لمن كانوا اليزالون يعولون 

على حكمة لدى الرئيس «هادي» ويتيقنون بأن هناك فعًال إما بطانة 
تضلل الرئيس وتوهمه بصوابية هذه «الحماقات» وتخفي عنه ردود 
االفعال المحلية والدولية.. أو أن هناك عصابة ال يهمها وطن وال 
شعب وال منجزات وال ديمقراطية وال استحقاقات وال اتفاقات وال 

حتى أخالقيات وتتصرف باسم الرئيس.
اقتحام قناة «اليمن الــيــوم» ومحاصرة «جامع الصالح» حينها 
أرجعهما محللون سياسيون الــى مغازلة الرئيس هــادي لالخوان 
المسلمين والتقرب منهم على حساب المؤتمر الشعبي العام ورئيسه 
الزعيم علي عبدالله صالح.. في إطار سياسة االقصاء والتهميش 

واالخونة وترسيخ النفوذ!!
وتأتي جريمة اقتحام مقر المؤتمر بمحافظة عدن ليتضح للرأي 
العام المحلي والخارجي أن سياسة حمقاء تقضي على كل ما هو مؤمل 
من الرئيس «هادي» تجاه الوطن والشعب والحريات والحقوق بعد أن 

ه.. أفقدته  شعبه وحزبه وحلفاء
ولتدارك ما يمكن أن يتم تداركه النقاذ الوطن من التدهور والتدمير 
يجب على الرئيس «هادي» أن يعيد النظر في من حوله من أشخاص 
وكذلك فيما ينتج عن مؤسسته من سياسات أثبتت نتائجها أنها 
ستقضي على ما تبقى من وطن ودولة.. ألن أي استمرار لهكذا سياسة 

سيهد المعبد على رؤوس من يمارسها قبل غيره.
فالتاريخ يؤكد أن هذا الشعب لن يتراجع عن الديمقراطية لتحل 

محلها الدكتاتورية.
وكذلك المنطق يؤكد أن سياسة «االقــصــاء» أو «االقــتــحــام» أو 
«العقوبات» لن تكون عمرًا مديدًا لالنتقالية.. بل مزيدًا من األزمات 
والقتل والدماء والدمار.. والمسئول «واحد» قبل «الجميع»، وبالتالي 
االحتكام للعقل فضيلة واالسراع في إنجاز ما تبقى من استحقاقات 

حكمة.. وما أفضلها من حكمة لو أنكم تعلمون!!

هنــاك بطانة شــيطانية تواصل التضليل على الرئيــس «هادي» والدفع به نحو مزيد من االبتعاد عن شــعبه  
وعن حزبه بل وتوريطه بتصرفات ال تتوافق مع العقل تجعل الداعمين والمساندين لمسئوليته يتخلون عنه.

البطانــة الســيئة التي دفعــت بالرئيس «هادي» الغــالق قناة «اليمن اليوم» فــي الـ ١١ يونيــو ٢٠١٤م عبر اقتحام 
«الرئيس» بذلك التصرف األرعن من انتقادات وادانات  حراسته لمقر القناة ونهب كل معداتها لم ترعِو مما سببته لـ

واستنكار محلي ودولي افقد الرئيس كثيرًا من الرأي العام!!

ً
فيما أوضاع اليمن تتدهور والشعب يموت جوعًا وقتال

«قلق» الرعاة جعجعة بال طحين!!

ــدول العشر عن  االسبوع الماضي عبر سفراء ال
«قلقهم» من انعدام تحقيق تقدم في عدد «٥» 
بنود من مضامين اتفاق السلم والشراكة الموقع في 

سبتمبر الماضي.. وحددتها كالتالي:
- البند (٧) من اتفاق السلم والشراكة الوطنية 
بخصوص التحضيرات للسجل االنتخابي الجديد 

واالستفتاء على الدستور واالنتخابات.
- البند (٨) من اتفاق السلم والشراكة المتعلق 

بتحقيق التوافق على الدستور الجديد.
- البند (١٤) من اتفاق السلم والشراكة بخصوص 
وقف التصعيد السياسي والجماهيري واإلعالمي 

والحمالت التحريضية.
- البند(١٥) من اتفاق السلم والشراكة الوطنية 
المتعلق بإزالة جميع نقاط التفتيش غير التابعة 
للدولة في صنعاء ومحيطها عند البدء في تشكيل 

الحكومة الجديدة.
- البند (٥) مــن الملحق األمــنــي باتفاق السلم 
والشراكة بخصوص وقف جميع أعمال القتال ووقف 
إطالق النار في الجوف ومأرب فورًا وانسحاب جميع 
المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين 

مع ترتيب الوضع اإلداري واألمني والعسكري.

واستكمل السفراء بعد هــذه البنود صيغتهم 
المكررة في بياناتهم «ندعو، ندين، نشيد، نثمن، 

نبارك، نقف».
طبعًا أوضــاع البالد بعيدة جــدًا عن بيان وقلق 
السفراء، هم ال يتطرقون للواقع اإلعالمي المحرض 
ات وال يهمهم  ــوالء وال لألموال التي تنفق لشراء ال
القتل والدماء التي تراق في كل المناطق، وال يعنيهم 
عمليات االغتياالت والتفجيرات ألن ذلك ناتج عن 
مساوئ سياسات القيادة السياسية للبالد أو من 

حولها من المنتفعين والمنتقمين.
السفراء مبرمجون على اإلشـــادة فقط بجهود 
الرئيس وبن عمر وطموحات الحكومة ولم نسمع 
منهم إشادة أو لفتة لهذا الشعب المطحون الجائع، 

المقتول، المتألم، الصابر، المثابر.
الدول العشر ال تتحرك إال عندما تشعر بالخطورة 
على الرئيس وترى ارتباك بن عمر، وسفراء العشر 
ال يقلقون إال إذا شغلهم الرئيس باالتصاالت وهول 

بن عمر الوضع!!
هل فعًال قلق السفراء العشرة ناتج عن استشعار 
ما يحدث لليمن ولشعب اليمن ولوحدة اليمن أم 
استشعار ما يحدث للرئيس ولبنعمر.. وإذا كانت 

البنود السابقة لم يتم أي تقدم فيها رغم «قلق» 
السفراء فما الجدوى من ذلك القلق؟

إخراج اليمن من األزمة يحتاج من رعاة المبادرة 
ومن المانحين والداعمين الى دور فاعل ومالمسة 
حقيقية لواقع الشعب اليمني مالك السلطة الحقيقي 
وال يمكن أن تخرج اليمن إلى بر األمــان إذا اقتصر 
دعــم الخارج على «قلق» السفراء «وتهديدات» 

بنعمر.
تنفيذ المبادرة يحتاج الى رقابة جدية من قبل 
الرعاة وتنفيذ مخرجات الحوار يحتاج الــى دعم 
المجتمع الــدولــي وكذلك اتفاق السلم والشراكة 
يحتاج تنفيذه الى تحرك جاد من الراعين للتسوية 

السياسية.
ونؤكد أنه إذا اكتفى الخارج «بالقلق» واالشــادة 
بجهود الرئيس وتثمين مواقف بن عمر ومباركة 
رك 

ُ
الحكومة ومجلس األمن بالتهديد والعقوبات، وت

الشعب اليمني يموت جوعًا وقتًال، فإن اليمن يتجه 
الى الهاوية حتى يقيض الله لها قائدًا وطنيًا قويًا- 
وهم كثر في أرض والدة بالعظماء- ينتشلها من 
وضعها البائس ويعيد للجيش هيبته، وللشعب 

كرامته وللبالد هويتها الواحدة.

نتطلع بشــدة إلى أن ينتج القلق المستمر لدى الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية دورًا فاعًال   
للرعاة باتجاه الضغط على كل األطراف اليمنية للدفع بالتسوية السياسية نحو األمام.

فكل مرة يطالعنا سفراء الدول العشر ببيان يعبرون فيه عن قلقهم من األوضاع في اليمن ويكتفون بذكر 
انعدام التقدم في البنود وينتهي أمرهم عند هذا الحد حتى بيان آخر تزداد فيه الدول العشر «قلقًا».

عمرو موسى : الوضع في اليمن 
تحت الرقابة الشديدة

قال عمرو موسى األمين العام السابق لجامعة  
الدول العربية إن الوضع في اليمن تحت رقابة 
شديدة، بسبب موقعه الحساس المطل على البحر 
االحمر. واضاف موسى في حوار نشرته صحيفة الشرق 
االوسط ان الحل في المشكلة اليمنية والمشاكل العربية 
بشكل عام يتطلب حًال عربيًا دون الركون الى «جنيفات» 
،في إشارة منه إلى مؤتمرات دولية لحل األزمة السورية 

عقدت في جنيف أكثر من مرة.
وقــال موسى «فيما يتعلق باليمن 
والــوضــع في اليمن تحت رقابة 
ــدة ألن أي تغيير في  شــدي
االســتــراتــيــجــيــة حـــول البحر 
األحــمــر هــذه مسألة مهمة، 
والـــمـــســـؤولـــيـــة األولــــــى في 
مواجهتها يجب تكون نابعة 
مــن الــــدول الــعــربــيــة وجـــوار 
ــبــحــر األحـــمـــر المتشاطئة  ال
والمتأثرة بالوضع 
في البحر األحمر 
تجاريا واقتصاديا 

أو غيره».

رويترز تتوقع عامًا دمويًا 
في اليمن خالل ٢٠١٥

توقع محررو وكالة رويترز العالمية لألنباء ان   
تتصاعد الهجمات والمواجهات بين القاعدة 

والحوثيين في اليمن عام ٢٠١٥.
وذكر الموقع في تقرير طويل تحت عنوان "رؤية 
محرري رويترز للوضع السياسي في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في ٢٠١٥" ذكر أن اليمن يواجه خطر 

التفكك نتيجة لما اسموها "الحرب االهلية".
ويقول التقرير "استولى الحوثيون الذين يزعم انهم 
مدعومون من ايران على العاصمة صنعاء وأصبح البلد 
ميدان معركة آخر بين المتنافسين االقليميين ايران 

والسعودية.

كتب/ 
توفيق الشرعبي

دعا رئيس الهيئة االستشارية لمركز إنماء الشرق للتنمية االنسانية المهندس هشام  
شرف القوى السياسية والجماعات المسلحة المتصارعة في اليمن الى الكف عن الزج 
باالطفال في صراعاتهم السياسية والمسلحة ، مشيرًا الى ان ابناء وبنات اليمن من أطفال المدارس 
هم ثروة البلد وان دماءهم ودماء كل اليمنيين بشكل عام ليست رخيصة ، وجاء حديث 
المهندس هشام شرف - الوزير السابق بحكومة الوفاق الوطني- في فعالية عامة 
الخميس بالعاصمة صنعاء ، على خلفية جريمة رداع االرهابية التي استهدفت زهرات 
مدرسة الخنساء . وحذر شرف من مغبة استرخاص دماء ابناء وبنات اليمن وسكوت 
االحزاب ، وقال ان الشعب اليمني لن يسكت وسوف يثأر لالطفال ، وان منظمات 

المجتمع المدني ستتحول الى جماعات مسلحة لالنتقام لطالب وطالبات مدرسة الخنساء .
جاء ذلك في كلمة له خالل حفل االختتام لبرنامج (االدارة بالحب)الذي نظمه (مركز انماء الشرق 
للتنمية االنسانية) بالعاصمة صنعاء بحضور نخبة من قيادات منظمات المجتمع المدني واعضاء 
السلك الدبلوماسي العربي وعدد من السياسيين والمثقفين واإلعالميين والفنانين وجمهور غفير 
من المواطنين . الجدير بالذكر أن برنامج االدارة بالحب اقام ٢٥ دورة تدريبية بامانة العاصمة 
والمحافظات خالل عامي ٢٠١٣- ٢٠١٤م استهدفت موظفين وقيادات مؤسسات حكومية وخاصة 

، وبلغ عدد المتدربين المستفيدين من البرنامج ١٦٠٠ متدرب ومتدربة.


