
وتعتبر قناة »سهيل« االرشيف الموثق 
ال��ذي سيعتمد عليه »اإلص���اح« لدخول 
الموسوعة.. وليس يومًا لدى هذا الحزب 
إذا لم يقدم كذبة »عنقودية« أي متفرعة 

الكذبات..
وق��د وزع ون��وع الكذب فمنها اليومية 
واألسبوعية والشهرية والحولية وحتى 
األبدية.. فمثًا كذبُه بأن الجنة مفتوحة 
لكل من هب ودب المهم يكن قادمًا إليها عن 
طريق »اإلصاح« أو أحد قياداته  أو له عاقة 
بهم في ساحة »التغرير« ويا لسذاجة بعض 
الشباب الذين صدقوا هذه الترهات بحثًا 
عن »الحور العين« التي سيوزعها في الجنة 

»حميد« أو الحنق أو جعبل.. الخ.
وال اعتقد أن الجميع لم يسمعوا بالكذب 
العاجل- فهو نوع خاص ب�»اإلصاح« يعني 
ماركة مسجلة ومنه )فان قدم استقالته.. 
األم���ن يقتل معتصمًا ب��ص��اروخ »ل��و« 
وقذيفة »آر بي جي« وللمزيد ما عليكم 

إاّل ق��راءة الشريط االخباري من 
»سهيل« وكله من شان 

»غينيس«(..
ولو استرجعنا قاموس 

ال��ك��ذب اإلص��اح��ي لما 
اتسعت لذلك إاّل الموسوعة 

آنفة الذكر التي نجزم بأن 
اإلصاح برهبانه ودهاقنته 

سيدخلها هذا العام..
ودع��ون��ا نقف على بعض ما 

قالوا من ك��ذب ودج��ل وافتراء 
لتأجيج الوضع وتأزيم األزم��ة.. 

أال تتذكرون ما قاله الزنداني بحق 
الخروج على ولي األمر وموقفه 
كذلك أم��ام الرئيس عندما 

حكم األخير كتاب اهلل.. وعندما 
وصل الزنداني إلى ساحة االعتصام ومنح 

الشباب براءة اختراع وخيب ظن الوطن 
والدين بموقفه ذلك..

وم��ن ذا ال���ذي اليتذكر 
كذبهم على القاضي العامة 

في بيانهم البائس الصادر من هيئتهم 
وال��ذي استنكره القاضي العمراني 

ووصفه ببيان الفتنة..
ذل��ك كذبهم على  زد على 
ف�����ي المقالح وتحريفهم لقصيدة كتبها 

السبعينيات بالقول إنها  آخر ما كتبه الشاعر 
المقالح.

- ألم يقل اإلصاحيون في بداية األزمة 
أن الرئيس لم يعد يحكم إاّل في السبعين 
وعندما فشلوا في تحقيق كذبهم على 
مستوى المحافظات رجعوا يحملون فخامة 
الرئيس كل مآسيهم وفوضاهم وما أراقوا 

من دماء..
- ألم يكذب اإلصاح بأن المؤتمر الشعبي 
العام تنظيم وهمي وعندما جد الجد وجاء 
الشد فوجئ بعكس ذلك حيث قدمت قواعد 
المؤتمر أروع صور الصمود وقياداته ضربت 
أروع األمثلة في إدارة األزم��ة بشجاعة 

ومسئولية.
- ومن الذي نسي كذب اإلصاح وخطيبه 
في الستين وهو يخدع البسطاء بأن دعاءه 
أصاب الرئيس في جامع النهدين، وها هي 
التحقيقات األولية تثبت بأنه مخطط اإلصاح 

للوصول إلى السلطة وليس دعاء رهبانه.
- أال تتذكرون الكذب الفج الذي اطلقه 
اإلصاح بعد الحادث من أن الرئيس مات 
وعندما ألقى خطابًا تطمينيًا للشعب كذب 
اإلصاح بأن الصوت مقلد وأصر على كذبه، 
وعندما غادر الرئيس إلى السعودية للعاج 
واص��ل االص��اح كذبه وغلظ أيمانه بأن 
الرئيس في الثاجة.. وبعد ظهور الرئيس 

على 
شة  لشا ا
وأنه سيعود 

اإلص��اح��ي��ون ق��ري��ب��ًا استمر 
بتغليظ األي��م��ان م��ن أن الرئيس 

لن يعود ووصل الحد ببعضهم إلى الحلف 
بالطاق إذا عاد الرئيس.. وها هو الرئيس- 

حفظه اهلل- في وطنه وبين شعبه..
- وقبل ه��ذا أل��م يكن 
اإلص�����اح ي���ك���ذب من 
على منابره بأن الدولة 
ي��ح��ك��م��ه��ا ش��خ��ص وال 
وجود للمؤسسات؟! وها 
هم كبار رج��ال الدولة 
استمروا ثاثة أشهر خارج 
الباد في رحلة عاجية 
والمؤسسات تسير أمور 
الدولة في قمة وغليان 

األزمة الخانقة؟
- ألم يكذب »اإلصاح« مرارًا وتكرارًا بأن 
الحشود التي حضرت في أول وثاني جمعة 
من األزمة إلى ميدان السبعين كانت مدفوعة 

األجر 
ن  أ و

ميزانية البنك 
المركزي تصرف عليهم، 
وها هي المايين تتوافد 
في كل جمعة خال أكثر من ثمانية أشهر 

بدون مقابل سوى الوفاء للوطن والقائد!!
- وح��ت��ى ال��وظ��ائ��ف االستثنائية التي 
بلغت 60 أل��ف درجة 
علنتها  ا ظ��ي��ف��ي��ة  و
الخدمة المدنية خال 
األزم����ة أل���م يكذب 
اإلصاح بأنها وظائف 
وهمية الغرض منها 
ب  لشبا ا ف  ستعطا ا
مة  لحكو ا تحميل  و
نوا  كا لتي  ا لقادمة  ا
 - تشكيلها يتوقعون 
ه��ذه الوظائف؟ وها 
هم الشباب الخريجون ممن أعلنت اسماؤهم 
لشغر الوظائف قد تم توزيعهم على المكاتب 
التنفيذية وصدرت فتاواهم وتعزيزاتهم 

المالية..

- أل��م يقل اإلص���اح ك��ذب��ًا ب��أن ساحة 
االعتصام وح��دت كل أبناء الشعب على 
المحبة واألخوة وها هو- أي اإلصاح- يقتل 
اخوته »الحوثيين« في الجوف ويستبيح 

دمائهم؟!
- ألم يزايد اإلصاح كذبًا على الرأي العام 
من أن القبائل تركت أسلحتها من أجل 
التغيير السلمي وما يحدث في أرحب ونهم 
وتعز كشف حقيقة كذبه ودجله حيث تبين 
للعالم أن قيادات اإلصاح تقود حروبًا قذرة 
ضد الجيش وأنصار الشرعية الدستورية في 

أكثر من محافظة؟!
- ألم يقل اإلصاح بأنه ال أساس للقاعدة 
في أبين وأن ما يحدث مجرد مسرحية أعدها 
النظام وعندما تم تحرير اللواء الصامد 25 
ميكا ودحر اإلرهابيين تبنى الجناح العسكري 
لإلصاح بقيادة المنشق علي محسن المهمة 
ونسب االنتصارات له لوال أن قائد اللواء 25 
ميكا وكذلك ال��دول التي تعاونت في 
المهمة دحضت كذبه وكشفت 
سوءتهم الستمروا في 

الكذب والتضليل؟!
- اإلص��اح جعل كل 
برامجه وتصرفاته تقوم 
ال��ك��ذب وتضليل  على 
الحقائق وامتد  وتزييف 
كذبه ليصبح ذا طابع دولي 
ومن ذلك أن دواًل أوروبية 
رفضت استقبال الرئيس.. 
وأن الدكتور القربي مُنع من 

دخول واشنطن.. و.. و.. الخ.
وال اعتقد أن أحدًا تخفى عليه 
المهمة اإلصاحية التي يقوم 
بها حمود الهتار في القاهرة وعلي 
عشال في االتحاد األوروب��ي وتوكل 
في السفارات والقائمة تطول باالسماء 
والكذبات »اإلصاحية« أما 
برامج الكذب التي أعدها 
اإلصاح في ساحات االعتصام 
لتضليل الرأي العام ففيها ما يغضب اهلل 

سبحانه وتعالى..
وب��ال��ت��ال��ي ف��ال��ق��ام��وس 
اإلصاحي الحافل بالكذب 
يكفي الدخال حزب اإلصاح إلى 
موسوعة »غينيس« لكنه كفيل بأفشال ألف 
ثورة وثورة.. كونه أساسًا هشًا انصهرت 
فيه ر وح األنانية والدجل والتضليل.. 

ولهذا تجد كل ذي لب ورشد ممن 
يشاهد قناة »اإلص����اح« يؤمن بفشل 
المشروع االنقابي وكل من يستمع لخطباء 
الستين يتيقن بأن الثورة المزعومة ستمنى 

بالخيبة والثبور.. 
وكل من يقرأ مقابات حميد أو  تصريحات 
علي محسن أو بيانات مكتب الزنداني يزداد 
اصرارًا على وفائه للوطن ولقائده وتترسخ 
الشرعية  الحفاظ على  بأهمية  عقيدته 

الدستورية..
اإلصاح يعمل وفقًا لنظرية »أكذب ثم 
أكذب ثم أكذب حينها سيصدقك الناس« 
ونسى أو تناسى بل جهل تمامًا بأن حبل 

الكذب قصير«..
وأجزم بأن اإلصاح لو كان صادقًا على ما 
يمتلك من وسائل إعامية ومنابر خطابة 
تعد بالمئات لنجح في مشروع اسقاط النظام 
خال أيام فقط ولكن هذا الحزب كذب كثيرًا 
باسم اهلل والدين واإلنسانية حتى خلت كل 
برامجه ومشاريعه من طهر  المائكة وشرف 
اإلنساني وهذا بحد ذاته كافٍ الفشال الحياة 
الدنيا واآلخرة فما بالكم بمشروع انقابي.. 

اللهم ال شماته.
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العدد: )1574( نتطلع بكل األمل والثقة واإلخالص الى أن ينتصر 7
الجميع للمصلحة العليا للوطن والشعب ولقيم األخوة 

الوطنية الصادقة ولروح المحبة في اهلل وفي الوطن.
علي عبداهلل صالح

رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

توفيق الشرعبي

خذوا الحكمة 
من عبده 

الجندي

تثير المؤتمرات الصحفية   
التي يعقدها األستاذ عبده 
الجندي ضجة كبيرة في األوساط 
السياسية واإلعامية والشعبية، 
وبين المؤتمر والمؤتمر يظل الرأي 
العام يلوك ويردد عبارات ناضجة أو 
تلميحات سياسية ساخرة أو أمثال 

موحية قالها الجندي..
بالطبع ك��ل م��ن على »رأس��ه 
بطحة« يتحسسها قبل أي مؤتمر 
سيعقده الجندي أو بعده.. وخصوصًا 

المسؤولين ومستغلي المرحلة..
لو كان الجندي وضع في موضعه 
هذا منُذ زمن وكشف ما يكشفه 
اليوم من وثائق وحقائق لما وصلت 
ال��ب��اد إل��ى ه��ذا ال��وض��ع ال��ذي ال 
نحسد عليه.. ولكان الشباب حينها 
سيقيمون الدنيا وق��د يطالبون 
ب�»إسقاط« المسئولين الفاسدين 
الذين يقودونهم اليوم وهم بهم 
جاهلون لوال الفضائح التي يكشفها 
الجندي عنهم في مؤتمراته، ولكن 
بعد م���اذا.. وق��د وق��ع الفاس في 
ال��راس وغ��دت اإلرادات في مأزق 

يقودها العناد نحو التصادم..
يقوله  م��ا  مًا  تما يعي  لشعب  ا
ته  مؤتمرا ينتظر  ب��ل  لجندي،  ا
بفارغ الصبر لوال عناد »الكهرباء« 
إلحساسه بأن الجندي في موقع 
البسيطة  الجماهير  لسان ح��ال 

المغلوبة على أمرها في األزمة..
ول��ه��ذا يفترض على منتقدي 
الجندي أن ي��زن��وا ك��ام الرجل 
وال يقفوا عند أسلوبه الساخر أو 
لهجته »التعزية« فقط.. وأؤكد أن 
كثيرًا منهم سيراجعون أنفسهم 
وسيجدون أن الجندي يضع النقاط 
على الحروف.. وأن الباد بأمس 
الحاجة إل��ى مثل ه��ذه األص��وات 
في الوقت الراهن عّل وعسى أن 
ويقاربوا بين  الضمائر  يحركوا 
اإلرادات، فاليمن تمر بمرحلة غاية 
في الحساسية والخطورة.. والرهان 
على أص���وات ال��رص��اص سيقود 
الجميع إلى مستنقع الدم، فدعونا 
نراهن على األص���وات الحكيمة 
كصوت الجندي وأمثاله وال أشك 

معها بالخسران.
وعلى القادة الفاعلين وباألصح 
أقطاب األزم��ة أن يدركوا كذلك 
أن الجندي يلسع كالنحل وال يلدغ 
كالثعبان فليأخذوا الحكمة منه.. 
وشتان بين العسل والسم وإن كان 

لونهما »أحمر«!!

أكاذيب»اإلصالح« إىل موسوعة »غينيس«!!
ينافس حزب اإلصالح بقوة لدخول موسوعة »غينيس« لألرقام والخوارق  

واألشياء شبه المستحيلة لقد اختار اإلصالح الكذب بابًا ينفذ من خالله 
إلى تلك الموسوعة وربما أنه خالل تسعة أشهر قد مارس من الكذب ما يجعله قاب 
قوسين أو أدنى من دخول الموسوعة فما  عليه إاّل االستمرار في هذا النهج وموقعه 
محجوز بجدارة فقد بدأ باستقبال األلقاب الداعمة له في ذلك وعلى سبيل المثال 
»في اليمن.. االخوان للكذب عنوان« و»إذا لم تستح فإنت إصالحي«.. وألقاب أخرى 

ال يتسع المجال لذكرها تؤدي الغرض ذاته..

جامع دار الرئاسة أصيب بصاروخ 
»اإلصالح« أم بدعاء خطيب الستين؟!

الحوثيني يف الجوف؟يصر اإلصالح على قتل وحدت الجميع فلماذا إذا كانت الساحات 

مقابالت حميد 

وتصريحات علي محسن وفتاوى 

الزنداني وخطب الستني جعلت 

الشعب أشد تمسكاً بالشرعية

ما هي مهمة الهتار يف القاهرة وعشال 
يف أوروبا وتوكل يف السفارات؟

كذبوا باسم القاضي 
العمراني وحرفوا شعر 
المقالح وحاولوا سرقة 

انتصار أبين

علي محسن يطلب من هولندا 
وقف مساعداتها لليمن 

كشفت مصادر موثوقة  
أن المنشق علي محسن 
طلب من سفيرة مملكة هولندا 
لدى بادنا أن تضغط بادها مع 
بقية دول االتحاد األوروبي على 
النظام من أجل تسليم السلطة 
السفيرة عن  ، وعندما سألته 
نوع الضغوط المطلوبة، أجابها 
ب��أن تعمل ب��اده��ا على وقف 
المساعدات اإلنمائية اإلنسانية 
للشعب  هولندا  تقدمها  لتي  ا
اليمني والعمل على تدول األزمة 
والتحرك الستصدار ق��رار من 
األمم المتحدة يفرض حضرًا جويًا 
على الطيران في اليمن وكذلك 

اتخاذ اجراءات اخرى.
وأوضحت المصادر أن ذلك حدث 

خال لقاء المنشق علي محسن 
ليوني  لهولندية  ا السفيرة  مع 

كيوليناير يوم الثاثاء الماضي..
يذكر أن المنشق علي محسن 
ال��ذي يعاني من تدني مستواه 
الثقافي والفكري يجهل وهو يطلب 
من السفيرة وق��ف المساعدات 
ن  بأ ليمني  ا للشعب  مة  لمقد ا
المساعدات التي تقدمها هولندا 
وليست  ه��ي مساعدات عينية 
مالية وتوجه في األساس لتنفيذ 
في  نية  نسا إ مية  خد يع  ر مشا
قطاعات الصحة العامة والتعليم 
ومياه الريف في القرى والعزل 
والمناطق الريفية المحرومة من 

الخدمات. 
 عن شبكة أخبار شباب اليمن

رئيس شورى اإلصالح بذمار يقود مسيرات 
لسفك دماء المواطنين

ح����م����ل  
م��ص��در 
ف������ي أح��������زاب 
ك  لمشتر ا ء  للقا ا
ر  م��ا ذ فظة  بمحا
ح��س��ن ال��ي��ع��ري 
رئ���ي���س ش���ورى 
اإلص����اح ب��ذم��ار 
رة  ث���ا إ مسئولية 
العنف والصراعات 

الدامية.
وأش���ار المصدر 

إلى أن أعمال العنف التي شهدتها مدينة ذمار 
الجمعة يتحمل مسئوليتها قيادة اإلصاح الذين 
اصروا على تسليح المسيرات وإثارة الفتنة بين 

أبناء المحافظة.
وحمل المصدر كًا من حسن اليعري رئيس شورى 
اإلصاح بذمار ورئيس الدائرة السياسية باإلصاح 
احمد حالة والقيادي عبدالرزاق الصراري مسؤولية 
إثارة العنف وإطاق النار على المسيرة الجماهيرية 

ب��م��دي��ن��ة ذم���ار 
ب���اع���ت���ب���اره���م 
ال���م���ح���رك���ي���ن 
لمثل  ئيسيين  لر ا
لمسيرات  ا ه���ذه 

المسلحة.
وكشف المصدر 
عن قيام قيادات 
في حزب اإلصاح 
ب���ذم���ار ب��ت��وزي��ع 
أسلحة على عدد 
لمعتصمين  ا م��ن 

من قيادات اإلصاح وعناصره إلثارة العنف.
إل��ى ذل��ك أوض��ح المصدر أن ق��ي��ادات بقية 
األطراف في أحزاب اللقاء المشترك بذمار أبلغت 
قيادة اإلص��اح بضرورة إخ��راج األسلحة من 
ساحة االعتصام وعدم حملها خال المسيرات 
األمر الذي القى الرفض من قبل قيادة اإلصاح 
بالمحافظة والتي تتحمل تبعات إصرارها على 

سفك الدماء.

في ظل إهمال إدارة األمن

تزايد جرائم السرقات 
في الحوطة

»الميثاق«- لحج 
 أقدمت عناصر من المشترك بمحافظة 
لحج على سرقة شفاطات المياه وأساك الكهرباء 

في عاصمة المحافظة الحوطة..
وذك��ر اصحاب الشفاطات واس��اك الكهرباء 
بأنهم قد ابلغوا أمن مديرية الحوطة بحدوث 
سرقات متكررة لمنازلهم في وقت متأخر من 
الليل وخاصة حارات الجامع ومصيدة والرباط 
والنخارة في قلب المدينة.. مشيرين إلى أن تلك 
العصابات تضم عناصر لهم سوابق في سرقة 

األدوات الكهربائية.. 
واعرب المواطنون المتضررون عن استغرابهم 
من عدم تفاعل إدارة أمن المديرية مع شكاواهم 

كما لم يتم القبض على تلك العصابات..
موضحين أن ذلك االهمال قد تسبب في تزايد 

حوادث السرقات التي صارت تؤرق المواطنين.


