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الشعب يسقط 
5 حصانات!!

والكل يقول اليوم ه��ذه حقيقتهم 
وهذا هو منطقهم وهذه نتائج زحفهم 
»البربري« وأسلوبهم الهمجي بحسب 
النائب أحمد عيظة القرشي والذي أكد 
أن منطق الزحف افرغ كل قوٍل عن 
»السلمية« واستهدف المشترك بزحفه 
المؤسسات العامة وممتلكات الشعب..
مشيرًا إل��ى أن »ال��زح��ف« يأتي 
ل��ان��ق��اب ع��ل��ى ال��دي��م��ق��راط��ي��ة، 
ب��االض��اف��ة إل���ى زع���زع���ة األم���ن 
واالستقرار وقطع الطرقات وإثارة 

الرعب بين المواطنين.
وق��ال عيظة: ك��م كنت أتمنى 
أن ي��زح��ف��وا ن��ح��و ص��ن��ادي��ق 
االقتراع والنزول عند المطلب 
واإلرادة الشعبية التي انتهجت 

الديمقراطية..
و  أ لتغيير  ا يمكن  ال  : مضيفًا
الوصول إلى السلطة عبر برنامج 

»الزحف« أو االنقاب..
تصرف دموي

ووفقًا للدكتور مهدي عبدالسام 
عضو مجلس النواب فإن الزحف 
انتحار سياسي بعد أن سد المشترك 
كل أب��واب ومنافذ ال��ح��وار، وهذا 
تصرف غير عقاني ودم���وي من 
الدرجة األولى وأسلوب من أساليب 
االنقاب على الشرعية الدستورية 
والديمقراطية.. مشيرًا إلى أن الزحف 
على المؤسسات الحكومية والخاصة 

عمل إجرامي يعاقب عليه 
القانون.

وق�������ال م�����ه�����دي: إن 
يطلقها  لتي  ا لتصريحات  ا
بعض قادة المشترك بأنهم 
يزحفون حاملين الورد كام 
هزيل ومضحك في آنٍ معًا، 
فكيف يتناسق »الزحف« 
و»ال��ورد«.. وأين السلمية 
في مضمون الزحف ومن 
كان ينتظر منهم وردًا في 

ذلك الوقت؟!
الذي  الزحف   : مضيفًا
يقوم به االخ��وان عمل 
تخريبي وانتهاك صارخ 
لاعراف الديمقراطية، 
واس��ت��ه��داف مبيت له 
ر  لمقا ا و ت  سسا للمؤ
واستفزاز  الحكومية 

لرجال األمن.
منبهًا إلى أن األه��داف 

السياسية والمطالب الحقوقية اليمكن 
أن تتحقق بعيدًا عن الدستور..

مصادمات
إلى ذلك أشار النائب اسماعيل السماوي 
إلى أن من يدعو للزحف يقود الشباب إلى 

المصادمات وإلى االقتتال..
وقال: هذا منطق الغوغائيين وصناع 
الموت وتجار الحروب وزعماء االنقابات، 
ودعاة التخريب والفوضى، واعتقد أن 
عقاء المشترك ال يوافقون على أسلوب 

»الزحف« ولن يصلوا إلى هذا الحد وأن 
الدماء ستكون رخيصة في نظرهم إلى 

هذا المستوى أيضًا..
م��ض��ي��ف��ًا: ه���ذه أع��م��ال تخريبية 
وفوضوية تستهدف تدمير المنجزات 
والمكاسب والمنشآت والمؤسسات 
وهي مرفوضة من قبل كل الشرفاء 

والوطنيين.
انكشف المخطط

ويوافقه ال��رأي النائب عبدالوهاب 
العامر قائًا: هناك من يحرض ويعمل 
على تأجيج الوضع من أجل االنزالق 
بالوطن باتجاه الفوضى والتخريب 
ليحققوا اهدافًا طالما خططوا لها ولم 
يستطيعوا الوصول إليها عبر الوسائل 

القانونية والطرق الدستورية..
وأضاف: إن ما يشهده الوطن اليوم 
يكشف المخطط الحقيقي لمن ركب 

موجة الشباب وتقنّع بمطالبهم..
مشيرًا إلى أن الزحف ال��ذي دعا له 
المشترك هاهو ينفذ بشكله الحقيقي 
بعد أن فشلوا عن طريق زحف الشباب..

وط��ال��ب العامر ال��دول��ة ب��أن تضرب 
بيد من حديد للدفاع عن الممتلكات 
العامة والخاصة وأن تحافظ على حياة 

المواطنين وأمنهم واستقرارهم.
لقد دُحروا!!

خاصة.. هاهم جهال األحمر ينفذون 
المهمة التي فشلت »براقش كرمان« في 
تنفيذها من خال الشباب 

المغرر بهم..
لقد تكشف للمشترك أن 
الزحف سيواجه بصمود 
الشرفاء والوطنيين من 
المواطنين وم��ن رجال 
القوات المسلحة واألمن.. 
وأن ه��ذا بحاجة إل��ى أن 
تترك كذبة »السلمية« 
جانبًا وليستعد »حمران 
العيون« للمهمة، وفي 
يح  لمد ا و لتملق  ا ظ��ل 
لجهال األحمر من قبل 
الزنداني ومن هم على 
ش��اك��ل��ت��ه م��ن ق��ي��ادات 
المشترك »ودف« الجهال 
واق��ح��م��وا أنفسهم في 
م��ه��م��ة أل��ب��ت عليهم 
المواطنين وصبت عليهم 
س��وط ع���ذاب م��ن قبل 

بواسل األمن.

 فيصل عبداهلل

أك��ث��ر م���ن خ��م��س ح��ص��ان��ات منحها  
»الشعب« أو باألصح »الجاه« و»الصيت« 
و»المحسوبية« ألوالد األحمر ليمثلوا األمة في 
البرلمان باإلضافة الى مرتبات باهظة يتقاضونها 
من قوت »الشعب« الذي حسبت الحصانات عليه أو 

فرضت- بالمعنى الصحيح- عليه..
ه��ا ه��م األخ���وة ال��ن��واب الخمسة وشيخهم 
»الشوروي« يبادلون الشعب الحصانة باإلهانة، 
يقتلونه وينهبون ممتلكاته ويحتلون مؤسساته 

ويسيئون إلى حقه الدستوري.
خمسة ممثلين للشعب في البرلمان رقم كبير لم 
يحصل عليه أربعة أحزاب في المشترك بينما حصل 
عليه بيت في الحصبة ضاق ساكنوه ذرعًا بجيرانهم 
فغزوهم في ساعة قيلولة ممطورة طالت دقائقها 
أليام- وربما تستمر- على أولئك األبرياء الذين 

ابتلوا ب�»حُمْر« النقم!!
.. خمس حصانات + واحدة لم تحدث من قبل في 
أي بيت حتى في بيت الرئيس علي عبداهلل صالح- 

لكنها حصلت في زمانه.
واح���دة كفيلة بعسكرة  خمس حصانات + 
»الحصبة« بحجة الحراسة للمحصنين بتمثيل 

الشعب..
ل��ص��اد«  »ا بفتح  طبعًا ال عاقة »للحصبة« 
»بالحصْبة« بتسكين الصاد لكن األولى أصيبت 
بمرض أخطر من المرض التي تُصيب به االخيرة..

 »الحصْبة« بتسكين الصاد داء بذل أطباء العالم 
جهودًا لتحصين الشعوب منه.. لكن الحصبة 
بفتح الصاد منطقة في صنعاء سكنها المرض 
»المحصن« من أي طب أو طيبة .. وها هو ينشر 

وباءه ليقتل األبرياء ويشرد األسر..
أتذكر أن األطباء الشعبيين كانوا ينصحون 
مرضى »الحصْبة« بلبس الثوب األحمر لطرد 
ال��م��رض.. لكن »الحصَبة« المنطقة احتضت 

»األحمر« فكان المرض..
وبالتالي فمن حق أبناء منطقة الحصبة أن يطالبوا 
برحيل »المرض« األحمر، وفيروساته.. ومن حق 
أسر الشهداء وجموع الشعب أن يرفعوا الحصانة عن 
النواب األحمريين كونهم ارتكبوا جرائم جسيمة 
وإبادة جماعية ألسر تقطن الحصبة باإلضافة إلى 
ترويعهم لآلمنين ونهب الممتلكات واقاق السكينة 

العامة؟
بالتأكيد ال يمكن أن تسكت الدولة عن جرائم 
جهال األحمر وإن حدث فهي الكارثة.. وال خير في 

آدميتنا إذن!!

المحرر

استطالع

اسماعيل السماوي أحمد عيظه القرشي

العامر مهدي عبدالسام

»الزحف« الكلمة البربرية التي أطلقها ناطق المشترك   
في لحظة انتشاء هستيري.. كشف من خاللها المخطط 
االنقالبي الذي يسعى إليه المشترك كما نفى بمجرد نطقها 
»سلمية« الثورة المزعومة.. من تلك اللحظة و»الزحف« منطق 
المأزومين والمتوهمين والمنبوذين والمشعوذين واإلرهابيين 

والقتلة وكل المنضوين تحت سقف المشترك وشركائه.
إال أن سريان هذه الكلمة في يوميات المهووسين بالزحف 
جعلهم ينفجرون كاليحموم باتجاه المؤسسات والمنشآت 
الحكومية بكل ما يملكون من ترسانة أسلحة.. انطلقوا 
ــام.. »سلمية«.. »سلمية«!!  صارخين إلى األمــام إلى األم
ومخلفين القتلى من األبرياء وروائح الدم تدفعهم نحو االنتشاء 

بما يفعلون.. هذا هو الزحف المخطط له النجاح االنقالب.

بعد أن فشلت »توكل« :

»جهال« األحمر يتكفلون بمهمة الزحف!!

البرلماني المتقلب!!
اللغة غير المسئولة التي يطلقها النائب 
حسين األحمر في القنوات الفضائية تعبر  
عن ضيق وعشوائية التصرف لدى البرلماني 

المتقلب..
حسين ومليشياته وخطابه كشفوا النوايا 
»الجمعية« لجهال األحمر ومخططاتهم 
التآمرية ضد الوطن ومكتسباته وهذا 
ما تنبه له الشباب في ساحات »التغرير« 
ومن قبلهم سكان صنعاء الذين استشعروا 
تهديدات حسين بمهاجمة العاصمة لنهبها.. 
فحذروه إن هو ركب عقله وأقدم على ذلك..

توجيهات هاشم
ظهور النائب هاشم األحمر على 
الفضائيات وهو يوجه عصابته 
بتجنب اط��اق النار على وزارة 
الصناعة ووكالة األنباء اليمنية 
»سبأ« كون المنشآتين أصبحتا 
ل  جها ت  مليشيا ة  سيطر تحت 

األحمر.
الظهور أكد تنفيذ الزحف المخطط 
له مسبقًا على المقار والمؤسسات 

الحكومية التي دعا إليه المشترك.

»سلمية« حميدووو!!
اس��ت��غ��رب��ت األوس����اط الشعبية من 
تصريحات النائب حميد األحمر بأنه لوال 
»سلمية« الثورة أوقفته في داره لفعل 
األفاعيل بأبناء الحصبة وبمن يقف في 

وجه عصابته..
وتساءلت األوساط الشعبية، ما الذي 
سيفعله هذا المغرور أكثر مما حصل 

ألبناء الحصبة ورجال األمن البواسل؟
وماذا تبقى لديه من أسلحة ال تتوافق 
مع »السلمية« كان بإمكانه اطاقها 

على المواطنين؟


