
ما تنشره أبواق أحزاب اللقاء المشترك والمؤلفة   
قلوبهم مثل قناة »الجزيرة« وتوابعها مثل 
»سهيل« يخجل كل مشاهد يتابعها إلطالقها الدعاوى 

والكذب والزيف وادع��اءات النصر والزحف الثوري مما 
جعل المواطن اليمني والعربي ينصرف عنها.. ومن هذه 
األكاذيب البيان الصادر عمّا يسمى بالمجلس األعلى 
لقوى الثورة الذي يهنئ الشعب اليمني بانتصارات قوات 
الجيش المؤيد للثورة وأبناء أبين وأبرزها فك الحصار 
عن اللواء 25 ميكا ودحر العصابات المسلحة المسيطرة 

على مدينة زنجبار ألكثر من أربعة أشهر بتواطؤ ما 
زعموه بقايا النظام.. أي مجنون أو عاقل سيصدق 

هذا الكالم ؟ بل إن البيان لم يدن القاعدة 
وال أعمالها بل وصف القاعدة في أبين 

بالعناصر المسلحة؟!

االثنين : 19 / 9 / 2011م 
 الموافق :21 / شوال / 1432ه� 

العدد: )1572( ال يجوز بأي حال ألي شخص ينتمي الى هذا الوطن أن يسعى 6
الى التخريب واإلضرار بمصالح الوطن والمواطنين

تعجبت من ق��درة القاضي حمود الهتار على   
االنتقال السريع والمفاجئ من موقف الى موقف 
آخر نقيض تماما دون ان يضع أي اعتبار لذكاء 
كثير من العامة والخاصة الذين يعرف جيدا انهم كانوا 
يتابعون كل ما يقوله باعتباره شخصية عامة تجذب االنتباه. 
فهو قاٍض مشهور وكان رئيس منتدى قضائي ورئيس لجنة 
غير حكومية لحقوق االنسان ورئيس لجنة حكومية كلفت 
بالحوار مع عناصر تنظيم القاعدة واخيرا وزير اوقاف قبل 

أن يقال من منصبه.
وسبب العجب هو تصريحه لصحيفة »الرأي الكويتية« 
الذي شكك فيه بعدم مصداقية الحكومة في مكافحة 
االرهاب، وفي التصريح نفسه كثير من التناقضات ومع ذلك 
سنؤجل التعليق عليها بعد تذكير القاضي الهتار بأحاديثه 
وتصريحاته الكثيرة التي استمر يدلي بها لوسائل االعالم 
المختلفة منذ تعيينه رئيسا للجنة الحوار مع العناصر 
االرهابية في سبتمبر 2002م.. ويمكن الرجوع الى احاديثه 
المنشورة في صحيفة »26 سبتمبر« او »الثورة« او صحيفة 

»الغد« أو صحيفتي »الشرق االوسط والحياة« وغيرها.
منذ سبتمبر 2002 وحتى مارس 2011  كان الهتار يكثر 
من االشادة بالنظام وتجربته في مكافحة االرهاب وبرأه 
من التهم الموجهة اليه ويصحح المعلومات ويقلل من خطر 
القاعدة ويتباهى انه استطاع اقناع النظام باإلفراج عمن 
قام بمحاورتهم داخل السجون ويلقي باللوم على العلماء 

المتشددين واالحزاب وال لوم على الدولة او الحكومة. 
يقول الهتار: اليمن حاربت فكر القاعدة بالحوار. اليمن 
شنت حربا فكرية على افكار القاعدة. الرئيس علي عبداهلل 
صالح رجل الحوار االول.. هناك فريقان في الحكومة حول 
التعاطي مع القاعدة: فريق يرى ان يكون الحوار اوال وفريق 
يرى ان تكون االجراءات االمنية اوال - وفي الحالتين يحارب 

االرهاب على جبهتين.
وطوال تلك السنوات والى وقت قريب كان القاضي الهتار 
يصرح ويسرد البيانات: حاورنا 107 من القاعدة واعلنوا 
توبتهم ونبذهم العنف واالرهاب. بلغ عدد من حاورناهم 
420 عضوا في القاعدة وتم االفراج عن 364 منهم. تخلى 
246 من اعضاء القاعدة عن االفكار المتطرفة وتم االفراج 
عنهم ويخضعون فقط لرقابة امنية. تم اطالق سراح 43 من 
اعضاء القاعدة الذين حاورناهم في الجولة األولى. وحاورنا 
في الجولة الثانية 120 عضوا واسفر الحوار عن اقتناع 70 
عضوا وسيفرج عنهم الحقا. في الجولة الثالثة سنحاور 600 
والجولة الرابعة والخامسة وو.. وهكذا ظل يسرد هذه االرقام 
عن عدد من حاورتهم اللجنة التي يرأسها وعدد من تابوا ومن 
تخلوا ومن ومن. وعدد من تمكنت اللجنة اقناع الحكومة 
اطالق سراحهم. وفي ذات الوقت كان يقلل من خطر القاعدة 
ويقول ان حجم االرهاب ال يصل الى 10% عما هو عليه في 

االعالم.
اما اليوم فالهتار ينسف كالم الهتار والهتار يتناقض مع 
الهتار والهتار الذي يلوم المعارضة وشباب الثورة في انكار 
وجود االره��اب هو نفسه ينكر وجوده في ارح��ب.. وغير 
ذلك من الكيد السياسي كما في تصريحه لجريدة الرأي 
الكويتية والذي اشرنا اليه في البداية واشار فيه الى ان كل 
من حاورهم لم يرجعوا اولم يرتدوا ثانية الى االرهاب وهذا 
يكذبه كالم الهتار نفسه الذي اكد فيه انه حاور عدد كذا 

واقتنع عدد كذا فقط.
ويكذبه زعيم تنظيم القاعدة ناصر الوحيشي الذي قال 
فيه انهم اثناء ما كانوا يحفرون النفق الذي فروا عبره من 
سجن االمن السياسي كانوا يستمعون لتصريحات الهتار 
حول الحوار معهم وتوبتهم ورجوعهم وكانوا يضحكون 

لذلك سخرية منه.
ويقول الهتار ان النظام يدعم عناصر من اعضاء القاعدة 
في ابين لتخويف الغرب واخماد الثورة.. حسنا كيف اذًا يفسر 
الهتار الحرب االقوى واالوسع التي شنتها وتشنها قوات 

النظام على تنظيم القاعدة في ابين امام أعين العالم.
واليكم اخيرا نكتة الهتار وهي جوهر تصريحه فقد قال 
ان لجنة من النظام تتواصل مع تنظيم القاعدة تتكون من 
ثالثة ضباط.. ابعد هذا يقال: لجنة تتواصل.. ومكونة من 

ثالثة.
ان الهتار كان رئيس لجنة الحوار مع من كان يسميهم 
المتشددين او المتطرفين ولم يسمهم بأسمائهم يوما 
وهذه اللجنة كانت تضم علماء آخرين مثل مشرف المحرابي 
وحسن الشيخ ومقبل الكدهي وغيرهم وهؤالء لم يذكر 
انهم او احدهم شكك في مصداقية الحكومة اليمنية في 
مكافحة االرهاب ولو انهم يتابعون مكايدات الهتار فمن 

المحتمل ان يردوا على كيده.

الهتار يرد على الهتار.. 
في حديث االرهاب

 إعالم مشترك سجاح

كذب.. تضليل.. تزوير

 فائز سالم بن عمرو

= وبينما أسرفت صحف المشترك في ادعاء 
النصر الذي حققته القوات المسلحة في أبين 
نجد ان وسائل إعالم المعارضة نفسها تنكر 
عدم وجود قاعدة في اليمن وتزعم أن النظام 
يتاجر بها بينما آخرون يستنكرون أعمال العنف 
والقتل من قبل الدولة والتي تطال أبناء أبين..

أمر المعارضة غريب
 فقد كتب حميد رزق أمر 
المعارضة غريب فهي ال 
تعترف بوجود القاعدة في 
اليمن ، وإذا وجدت القاعدة 
اتهمت النظام بصنعها وانه 
غير قادر على مواجهتها وإذا 
تحرك الجيش لطرد فلول 
القاعدة اتهم الجيش بأنه 
يقتل مواطنيه ؟ وإذا انتصر 
الجيش نسبت المعارضة 
النصر لها ولقواتها وثوارها 
ال��ث��وار  ، أي نصر حققه 
على القاعدة وهم يأكلون 
وي���ش���رب���ون وي��خ��زن��ون 
والميادين  الساحات  في 

والخيام؟! 
التحقيق مع علي محسن

= كتب وليد سلطان الشيباني »رسائل إلى 
الزنداني وعلي محسن وآل األحمر » فطلب 
من على محسن األحمر بأن يصدر بيانا واضحا 
من مكتبه بأنه مستعد للتقدم ألي تحقيق ولن 
يكون محميًا أو فوق القانون، كما طلب من 

صادق األحمر الذي اعترف في تصريح لقناة 
»الجزيرة« بأنكم خضتم الحرب على أهلنا 
في صعدة وكان مغررًا بكم من قبل النظام 
واعتذرت عن ذلك ، وطالبه باالعتذار إلخوتنا 
باليمن في الجنوب الحبيب، كما طلب من حميد 
األحمر االلتزام بما قاله أخوكم صادق األحمر 
بأنكم لم ولن تسعوا ألي منصب أو مركز حتى 
في المجلس الذي سيشكل 
)وق��د شكل( وكنتم جميعا 
أعضاء فيه وسأله هل ستقبل 
أس��رة آل احمر ب��ان تكونوا 
موضع  مساءلة ومحاكمة ، 
وطلب من الشيخ عبدالمجيد 
ان  لديلمي  ا لوهاب  وعبدا
يعرضا للمساءلة والتحقيق 
ف��ي قضية ف��ت��وى وتكفير 
الجنوبيين ، وذكر الكاتب إذا 
فعلوا ذلك سنعرف أنها ثورة 
صادقة وسيتبعكم الشعب 

كله ؟!
باكرمان لفتاوى التكفير

ل���ح محمد  = ش���ن ص���ا
ب��اك��رم��ان رئ��ي��س مؤسسة 
الخيرية هجمة شرسة  االجتماعية  الفجر 
على الصحفيين في »التغيير نت« في مقالته 
»أزمة اليمن إلى متى؟« ووصف الصحفيين 
المدافعين عن النظام بالعصابة والزنادقة 
ألنهم يتطاولون على الدين ويستهزئون 
بشريعة رب العالمين، وهم كالب دنيا استأثروا 
بالدنيا لهم خالصة ودافعوا عن النظام لينتفخ 

جسد النظام الفاسد فصار غوال له بطن هي 
التنور المستعر يأكل وال يشبع، وأشار بأنه 
يجب معاقبتهم وساق اآليات القرآنية و حرفها 
وأسقطها على من يخالفه ويرفض فكر الثورة 

والفوضى والعنف والقتل؟!
حملة ضد السعودية

= ما زال كتاب ساحات 
التغرير يشنون الحمالت 
بية  لعر ا لمملكة  ا ع��ل��ى 
ل��س��ع��ودي��ة ويصفونها  ا
بأقذع األوص��اف فقد كتب 
ج��م��ال م��ح��م��د ال��دوي��ري 
ية  د لسعو ا سية  لسيا ا «
بين فقه السلطان وقرن 
المملكة  ب��ان  الشيطان« 
دولة  السعودية  العربية 
رجعية ال تعترف بحقوق 
اإلنسان وأنها متحالفة مع 
أمريكا لمحاربة اإلس��الم 
وبأنها السبب الرئيس في 
عدم وصول الثوار في اليمن 
إلى السلطة.. بينما بيانات 
ووسائل إعالم المعارضة 

تقول بأن النظام اليمني يحاول ان يشوه صورة 
المعارضة لدى المملكة العربية السعودية 

الشقيقة؟! 
باتيس وباثوار

= نشرت صحيفة الصحوة نت »صالح باتيس 
يدعو محافظ حضرموت وم���دراء العموم 

لالنضمام للثورة » فقد دعا هذا الثوري المغوار 
محافظ حضرموت ومديري العموم وغيرهم 
لالنضمام للثورة قبل أن يقولوا )ياليتني كنت 
معهم فأفوز فوزًا عظيما(.. أي سخف وحماقة 
ان يتجرأ بعض الغوغاء على السلطة المحلية 
ويحرفوا القرآن ويكفروا المجتمع وبان من 
يتبعهم سيدخل الجنة ومن يخالفهم سيسعر 

في جهنم ؟! 
= من عجائب ما كتب في 
وسائل إعالم المعارضة ما 
كتبه حميد رزق في مقالته 
» على محسن والخروج على 
ال��ظ��ال��م » فقد م��دح علي 
الثورية  محسن ونضاالته 
وذكر بان علي محسن خرج 
على النظام تطبيقا لشرع 
اهلل الذي يأمر بالخروج على 
ال��ح��اك��م ال��ظ��ال��م وب���ان ما 
قيل بان علي محسن فاسد 
واستفاد من الثورة لتغطية 
فساده كالم يخالف العقل 

والمنطق؟!
ت��ص��وروا.. آخر السقوط.. 
علي محسن اصبح مناضاًل ومدافعًا عن حقوق 

الشعب..
فعاًل إنها أقالم وقحة ورخيصة.. وال يخجل 

اصحابها من اهلل وال خلقه.

hotmail.com@Binamar25

أي نصر حققه »الثوار« 
على القاعدة وهم يأكلون 
ويخزنون داخل الخيام..؟!

الشيباني يطالب 
بالتحقيق مع علي محسن 
وأوالد األحمر والديلمي 

ليثبتوا صحة توبتهم

باكرمان من رئيس 
جمعية خيرية إلى 
مكفر للعاملين 
باإلعالم الرسمي

باتيس يحرم على 
الحضارم الجنة إذا 
لم ينضموا للثورة

مراقبون اعتبروا أنه ال يملك الصفة التي تؤهله للتخاطب مع دول الخليج:

باسندوة.. دُمية بيد أوالد األحمر.. ومندس على الشباب
عبير ناصر

سخر عدد من السياسيين والمتابعين لتطورات األحداث في الساحة اليمنية   
من تلك المزاعم واالفتراءات والمغالطات المكشوفة التي تضمنتها رسالة 
المدعو محمد سالم شعالن باسندوة المستاجر من حميد األحمر وأحزاب 

المشترك والتي بعثها إلى األشقاء في دول الخليج.
وأكدوا أن باسندوة ال يمتلك الصفة القانونية أو الرسمية التي تخوله التخاطب مع 
أي جهة أو طرف من األشقاء واألصدقاء حول أي قضية وطنية لكونه ال يمثل أي حزب 
أو جهة معترف بها وفقًا للدستور والقانون.. وأوضح السياسيون أن مزاعم باسندوة 
تعكس حالة اإلفالس التي تعيشها أحزاب المشترك التي ارتضت لنفسها أن تكون في 
مثل هذا المستوى من السقوط الذي جعلها تستأجر شخصًا هي تعلم أنه غير ذي صفة 
ليتحدث باسمها متناسية أن »الباسندوة الذي بلغ سن الخرف« ال يقدر على اتخاذ أي 

خطوة إال بعد استشارة العرافين أو المجندين له.
مشيرين إلى انعدام الصفة القانونية والشرعية لدى »باسندوة« حتى يوجه مثل 
تلك الرسالة ويتحدث وكأنه وصيًا على الشعب اليمني، ومع ذلك فإن تلك الرسالة 
قد اشتملت على أكاذيب ومغالطات مفضوحة.. خصوصًا وأن أبناء اليمن وغيرهم 
من المتابعين والمراقبين المنصفين يدركون جيدًا من هم الذين يسعون إلى تفجير 
األوضاع وإثارة الفتنة وإشعال فتيل الحرب األهلية ›ومن هم الذين يقومون باالعتداء 
على المواطنين وأبناء القوات المسلحة واألمن وعلى المنشآت والممتلكات الخاصة 
والعامة وخطوط الكهرباء وأنابيب النفط ويهاجمون المعسكرات ويدعمون عناصر 
اإلرهاب في أكثر من منطقة كما يرتكبون جرائم التقطع ويمنعون وصول الخدمات 

والسلع األساسية للمواطنين.
الجدير بالذكر أن ما تقوم به عناصر 

اإلره���اب والتخريب التابعة ألح��زاب 
المشترك وخصوصًا اإلص��الح وعصابة 
أوالد األحمر ومليشيات الفرقة األولى 
مدرع من اعتداءات على المواطنين وأبناء 

القوات المسلحة واألمن ومهاجمة المعسكرات 
والمراكز والنقاط العسكرية واألمنية سواء في 

أمانة العاصمة أو في مدينة تعز أو في مديرية أرحب 
بمحافظة صنعاء وغيرها من المناطق › يكشف للجميع 

وبما ال يدع مجاال للشك حقيقة عدوانية أحزاب المشترك وما 
تمارسه من أساليب الدجل والتضليل والمغالطات وتزييف 

الحقائق..
لقد كان األحرى بباسندوة أن ينظر إلى تلك األعمال 

والممارسات اإلجرامية التي تقوم بها عصابة أوالد 
األحمر، باعتباره موظفًا لديهم ويعرف جيدًا حقيقة 
ما يقومون به من أعمال وجرائم مُنكرة وبخاصة 

في منطقة الحصبة قبل أن يُقدِم على صياغة تلك الرسالة 
باسمه وهو يعرف حق المعرفة بأن األشقاء في الخليج يعرفون 
بأنه مندس على الحركة الشبابية السلمية بل انه مستعد لفعل 

أي شيء يُطلب منه في سبيل المال ›ألن حياته مبنية أصال على 
التأمر والمتاجرة بقضايا الوطن › باعتبار أنه تربى على هذا 

النهج الذي اعتاد أن بعيش ويقتات منه.
ويمكن القول بأن أحزاب المشترك والتي أضحت مسلوبة اإلرادة 
ومجردة من قرارها بعد أن سلمت أمرها واستسلمت ألوالد 
األحمر › لم تعد ق��ادرة على فعل شيء وبالتالي فهي 
تخضع لما يمليه عليها بعض اإلفراد الذي يستغلون المال 
لشراء الضمائر والذمم والمتاجر بالقضايا الوطنية خدمة 
لمصالحهم ومطامعهم الشخصية والوصول إلى أهدافهم 

بطرق غير مشروعة.
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ المبادرة الخليجية فإن اختزال أحزاب المشترك 
المبادرة بنقطة واحدة وكأن األمر يتعلق فقط بموضوع استقالة 
فخامة رئيس الجمهورية › فيما تظل النقاط األخرى التي هي أساس 
األزمة الراهنة التي يمر بها الوطن كما هي وفقًا لما تسعى إليه 
تلك األحزاب، مع أن المبادرة جاءت في األساس بهدف انهاء األزمة 
بكل جوانبها ومسبباتها ومظاهر التوتر التي أوصلت البالد إلى ما هي 
عليه اآلن، ولقد حرص فخامة األخ الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية عندما قبل بتقديم الكثير من التنازالت على إنهاء األزمة 
بكل جوانبها ولما من شأنه الحفاظ على الوحدة واألمن واالستقرار 
والطمأنينة في المجتمع وإنهاء معاناة المواطنين › لكن رفض تلك األطراف 
تنفيذ المبادرة الخليجية يعكس حقيقة أنها ال تريد للوطن أن يخرج من األزمة 
وال تريد انها ما تسببت به من معاناة للمواطنين وأن كل همها ومبتغاها هو 
فقط تحقيق مصالحها الحزبية الضيقة باالنقضاض على السلطة ولو كان ذلك 

على حساب مصالح الشعب والوطن.

الخاطفون رفضوا كل الوساطات
المنظمة الشعبية بمأرب تناشد مشائخ مارب إطالق 4 مختطفين بينهم طفل

قالت المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق   
والحريات بمأرب إن الوساطات التي شكلت 
من مشائخ وشخصيات اجتماعية وغيرهم فشلت 
في االفراج عن 4 مواطنين تم اختطافهم قبل 10 

أيام بالمحافظة..
مشيرة إلى أن عناصر من منطقتي جهم والعرقين 
اختطفت الطفل محمد خليل العريقي نجل رئيس 
المحكمة  االبتدائية بمأرب وعمره 8 سنوات واألخ 

شايف الصلوي مدير مكتب المحافظ ومحمد صالح 
الروسي مسئول تحويلة القصر الجمهوري وكذا مدير 

المستشفى العسكري..
وأكدت أن الخاطفين رفضوا كل الوساطات وحتى 

السماح بمشاهدة الطفل المخطوف.
وطالبت المنظمة في بيان لها األجهزة األمنية 
التدخل الجدي المخول لها قانونًا لالفراج عن 

المختطفين.

وناشدت جميع المشائخ وحكماء محافظة مأرب 
والسيما مشائخ عبيدة وجهم للمساعدة في عملية 

االفراج عن المختطفين.
مؤكدة أن ذلك الفعل االجرامي يعد سابقة 
خطيرة ليس في م��أرب فحسب بل في اليمن 
بأكمله ويسيئ لسمعة أبناء المحافظة ويتنافى 
مع احكام الشريعة اإلسالمية الغراء والقوانين 

النافذة.

الفرقة تحتجز موظفي مكتب النائب العام

أكدت مصادر موثوقة أن مليشيات تابعة للفرقة األولى مدرع التي  
يقودها المنشق علي محسن قاموا االربعاء باحتجاز قضاة وموظفي 
مكتب النائب العام ومنعوهم من الخروج إالَّ بعد دفع مبالغ مالية 

بشكل استفزازي أرهب الموظفين.
وطالب موظفو مكتب النائب العام الجهات المختصة بوضع حد لهذه األعمال غير 
القانونية التي تطال قضاة وموظفي مكتب النائب العام بشكل يعكس مدى السلوك 

والتعامل الال أخالقي وغير القانوني لتلك العناصر تجاه مكتب النائب العام.
وأوضحت المصادر أن القضاة والموظفين لم يخرجوا من مكتب النائب العام 
إالَّ بعد أن دفعوا المبالغ المالية التي فرضت عليهم بالقوة من قبل مليشيات 

وجنود الفرقة.

علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية


