
محمد األسعد

اإلصالح في حارة 
السقايين

ليس حزب االصللاح هو الوطن كما   
يعتقد أو يحاول أن يصور ألعضائه 
هذه الفرضية الواهمة بالذات منذ توقيع 
المبادرة الخليجية وإعللان تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني وحصول االصاح على بعض 

الحقائب الوزارية.
 هذا التنظيم السري »االخوان المسلمين« 
الذي ظل يعمل تحت الطاولة وكانت أفضل 
تسمياته »كتيبة االخوان« الممارسة أعمال 
القتل واالغتيال أوجدته الديمقراطية في 
اليمن وفضل الى جانب العمل الدعوي أن 
يمارس السياسة ولذلك تم اعانه تشكيل 
التجمع اليمني لإلصاح عام 1990م لكنه 
قال وقتها نعم للوحدة ال للدستور وأعلن أن 
الدستور شيء علماني يتنافى مع دستوره 

الزنداني.
إذًا حوالى ربع قرن منذ تشكل حزب االصاح 
وحوالى نصف قرن منذ بدأ العمل الدعوي 
في اليمن حقق خال هذه السنوات الطويلة 
فشًا ذريعًا ولم يحَظ بربع مقاعد البرلمان أو 
ربع أبناء اليمن في ضمهم لحلقاته الدعوية 
المشبوهة والتللزال كلمة اصاحي مطوع 
تمثل نقطة سيئة في حق الشخص وفي تاريخ 

الوطن الذي تحمل منهم ما ال يطاق.
اآلن وبعد أن ركب االصاحيون موجة التغيير 
وغللرروا ببعض الشباب وقدموهم وقللودًا 
ألطماعهم لوال حكمة الرئيس وقيادات المؤتمر 
في حقن دمللاء اليمنيين وارتضاء المبادرة 

الخليجية حًا  لمأزق مشاريع الشهداء.
تتصور بعض قيادات االصللاح بأنها بهذا 
المكسب الضئيل أصبحت قادرة على اجتثاث 
المؤتمر من جذوره بدأت أقامها بشن حملة 
شعواء على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي 
ال تنكر اطاقًا بأنه يضم كل المجتمع وكل 

المجتمع ينتمي للمؤتمر.
مثل محاوالت االصاح البائسة هذه كمن 
يبيع الماء في حارة السقايين، ذلك أن المؤتمر 
الشعبي العام لم تللزده االزمللة الماضية اال 
تماسكًا وتاحمًا بين صفوف قياداته وبين 
أبناء الشعب اليمني بدليل وقوفهم الى جانبه 

وتصديهم لكل المؤامرات التي حيكت ضده.
كما أن االزمللة زادت من شعبية المؤتمر 
الشعبي العام ألنها أثبتت من الذي يعمل 
على تلبية تطلعات الشعب وتحقيق آماله 
والعمل على حفظ االمن واالستقرار ومن 
الذي يقف في خندق العداء للوطن 
والمواطن من حزب االصللاح ومن 

على شاكلته.
كان على االصاح أن يسخر حملة 
أقللاملله لشن حملة تتساءل 
حول: هل بات قللادرًا على 
اللللبلللقلللاء فلللي ضللوء 
االخيرة  لمتغيرات  ا
أم أنه سيظل يتوعد 
لشعب  ا كمة  بمحا
وقلليللام دوللللة ذات 
دسللتللور اخللوانللي 

قاعدي؟!
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وزارات دسمة أم مخربة؟!
استاءت صحيفة »الصحوة« كثيرًا من قائمة الللوزارات التي   

حظي بها المشترك، معتبرة إياها وزارات التطمع ويزهد فيها 
اللصوص المبتدئون..

وذكرت أنها وزارات ليس فيها مشاريع ضخمة بالمليارات وحتى وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي ذات العاقة بالدعم الدولي اليمكن اعتبارها 
وزارة مغرية ألن الشركاء الدوليين يعرفون كيف يضعون أموالهم في 

محلها- حد قول »الصحوة«..

وأكدت »الصحوة« في عددها الماضي أن الوزارات الدسمة ذهبت إلى 
قائمة المؤتمر الشعبي العام.. ما غفلت عنه صحيفة »اإلصاح« أن المؤتمر 
لم يزهد في تلك الوزارات بمفهوم »الصحوة« وإنما ترك للمشترك الوزارات 
التي خربتها مليشيات اإلصاح والفرقة وأوالد األحمر والتي ظل قادة اإلصاح 
والمشترك يشكون ويبكون أنها الوزرات التي تقف وراء فوز المؤتمر في كل 
االنتخابات.. واليوم صارت الداخلية والمالية واإلعام »خيبة«.. تبرير مبكر 

لهزيمة اإلصاح القادمة..

االثنين : 19 / 12 / 2011م 
 الموافق :24 / محرم / 1433هـ 

العدد: )1584(

الحرس وأبواق جنرال »القاعدة«
قبل تفجير البارجة االمريكية »كول« بأشهر تم في محافظة عدن القبض  

على خلية للقاعدة كانت تتلقى توجيهاتها من إمام أحد المساجد في 
المدينة وكانت تخطط لعمل إرهابي.

بعد حادثة »كول« اكتشفت أجهزة األمن 
ان )200( إرهابي كانوا على صلة بالجريمة 
االرهابية.. فجأة خرجت قيادات من حزب 
االصاح والجنرال وذهبت الى السجن الذي 
يقبع فيه ذلك االرهابي الذي اتخذ من بيت 
اهلل وكرًا لسفك دماء الناس بدون وجه حق.

القصة فيها من التفاصيل الكثير والتي 
صار بإمكان االمريكان ان يحكوها أو يتركوا 
كبار ضباط الفرقة المنشقة يتحدثون عن 

بقية تفاصيلها.
بيد أن المثير للدهشة ان أوكار االرهاب في 
الفرقة وما جاورها يشنون حملة مسعورة 
ضد الحرس الجمهوري واألمللن المركزي 
بدعوى أن هذه القوات تمارس االرهللاب 
وتمثل خطرًا على اليمنيين.. فخال يوم 
الخميس الماضي فقط تم رصد العديد من 
األبواق التي يمولها المنشق علي محسن 
تهاجم هذه القوات البطلة.. كصحيفة »أخبار 
اليوم« وموقع »مأرب برس« و»الصحوة« 

و»يمن نيشن« وصحيفة »األولى« 
وغيرها من أبواق طالبان 

القاعدة في اليمن.
ويتضح أن الحملة جللاءت بناًء على 
توجيهات وليست عفوية البتة.. وتهدف 
االنتقام من أكبر وأقللوى وحللدات في 
الجيش اليمني ألحقت ضربات موجعة 
ليس ضد االنقابيين والمتآمرين وإنما 
ضد أوكللار االرهلللاب وتحديدًا تنظيم 
القاعدة بدرجة أساسية، لذا فالمحاوالت 
لن تتوقف والمؤامرات ستتواصل ضد 
أبطال الحرس والوحدات الخاصة واالمن 
المركزي، ألن استمرار هذه القوات يعني، 
واالنقابيين  لقاعدة  ا مخطط  فشل 

والمجوس ايضًا..
ومللا فتئت صحيفة أخللبللار »الللجللنللرال« 
و»الللخللبللاز« تتطاول على قللوات الحرس 
وتللسللعللى جللاهللدة اللللى تحميلهم قطع 
اإلمدادات النفطية على المواطنين وكذلك 
ضللرب الكهرباء، حتى أن المتظاهرين 
داخل الفرقة المنشقة ممن لهف الجنرال 

مستحقاتهم، زعمت 
تلك االبواق أنهم 

من الحرس.. أما لو جمعنا عدد المنضمين 
حسب زعم تلك االبللواق فإننا سنكون 

أمام ر قم فلكي.. وبالرغم من كل ذلك 
ال يمكن تصور مستقبل اليمن بدون 
الحرس الجمهوري واالمن المركزي.. 

بل إن اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية 
شددت على الهيكلية والحرفية، وهذا ما 

يتميز به الحرس الجمهوري.. وال مستقبل 
للجنرال العجوز الذي خرج عن التغطية الى 

األبد..
الحرس

من شدة حقد طالبان االصللاح وجنرال 
القاعدة على الحرس الجمهوري، تم تسريب 
أخبار تزعم أن الفرقة مستعدة أن تخرج 
من العاصمة مسافة 200 كيلو متر.. ولم 
يحددوا شمااًل أو جنوبًا أو شرقًا أو غربًا.. 

لكن علي محسن عينه على تعز، 
لكن الوصول صعب.. فمن كل 
االتجاهات يقف أمامه أبطال 

الحرس.

لم تنفع نبيل الفقيه »تضحيته« االستقالة من وزارة السياحة وانضمامه الى الساحة ليكون محل   
ثقة لشغل ولو وزارة بدون مكتب.. من حقه أن يزعل.. ويكتب.. ما يريد.. فقد كتب مقااًل وهو وزير 
ر الثورة المزعومة.. وبعد تشكيل حكومة الوفاق كتب مقااًل ايضًا  ليغادر الوزارة متوهمًا أنه سيكون منظِّ
ينفس على قلبه.. وال يدري أن المشترك بالتأكيد سيطمس اسمه.. ألنه مكتوب لديهم بالقلم الرصاص.
والمضحك أن نبيل الفقيه آخر من يعلم، فقد قرر أن يواصل الثورة مع الشباب.. وهو ال يدري أنه 
وسط شباب اإلصاح وطاب جامعة االيمان وبشمرجة العصيمات، وان المتاريس والخيام ستخرج من 

العاصمة..
غبني عليك يا نبيل.. لو اعتكفت مثل الهتار كان أخرج.

نبيل »زعالن« والهتار »معتكف«!!

حكومة االستقبال 
والتوديع

أكثر من أسبوع على بدء الحكومة الجديدة ممارسة   
مهامها التي لم  تزد عن حفات استقبال وتوديع..
ففي الوقت الذي ينتظر المواطنون من الحكومة كل شيء يتعلق 

بمقومات الحياة والبقاء التي هددتها األشهر الماضية وأوشك 
الجميع الدخول في مجاعة إنسانية وأخاقية وثقافية وأمنية 

وغيرها..
نللسللمللع عللن اسللتللقللبللال حللافللل مدعم 

بالمجامات والقصائد والمديح من 
قبل الموظفين بالوزير  الجديد 

ومن ثم موال آخر يتمثل 
بتوديع الوزير القديم 

مللن قبل الللوزيللر 
الللجللديللد اللللذي 
يلللشلللرف علللللى 
مراسيم التوديع 

لكلمات  ا ويللعللد 
عة  بلو نة  لمشحو ا

الللفللراق وتلللذرف دمللوع 
»التماسيح« .. يا لها من سذاجة 

واستخفاف بآمال وتطلعات الغابى 
المستبشرين خيرًا بحكومة  من 

االستقبال والتوديع.

أكذب من »سهيل«
تمثل حالة سهيل »القناة« الطفل الللذي ال   

مللعللذور يمكنه تحمل مسئولية أي شيء وهو 
على ذلك ألنه طفل..

جهال سهيل لم ترقهم المبادرة الخليجية 
الملزمة لكافة األطللراف اليمنية ويصرون 
على مخالفة الدستور والقانون وعدم 

احترام مؤسسات الدولة وعكس صورة 
للجميع  تسيئ  ليمن  ا عن  مشوهة 

وليس للقائمين عليها ومموليها.
وعلى ذلك األطفال رفض اآلبللاء أن 
يشاهد أبناؤهم هذه القناة ألنها تعلمهم 
الكذب على أصوله، كما أن أحد األطفال وعده 
والده باصطحابه إلى الحديقة يوم الجمعة ولم يفِ 
بوعده لعدة اسابيع وهو يقول الجمعة الثانية إن 
شاء اهلل نسير الحديقة فما كان من الطفل إاّل أن 

قال ألبوه: أنت أكذب من قناة سهيل.
ولعل ذلك يعبر عن أن »سهيل« ال تعبر سوى 
عن مجموعة من الكاذبين الشعب يعرفهم وقد 

سئم أكاذيبهم.

داء الحقائب!!
غازل اإلعامي نصر طه »الحقيبة   

الوزارية« بعشرات المقاالت 
التي خلت غالبيتها من رزانة لغته 

المعهودة وعمق كتاباته، وال 
عتب عليه في هذا ألن الغاية 

عللنللدمللا تللكللون هزيلة 
الشك أن الوسيلة إليها 

أهزُل..
ورغم أن التوليفة 

قد تمت بعيدًا عن 
نه  أ الَّ  إ نصر  لشيخ  ا

اليزال في مختبره يقدم 
تختلف  ال  لتي  ا تحلياته 

نتائجها كثيرًا عن تحليات المختبرات 
في »مستشفياتنا الخاصة واألهلية«..

صاحبنا لو لم يستمر في كتاباته بعد 
التشكيل لثبت عشقه حد الهيام »بحقيبة« 
خاصم من أجلها مبادئ وأحزابًا وأنظمة 
وأصدقاء و»ثوار« ومستعد لخصومات 

قادمة..

اإلصالح.. وحنفية الدم
اليزال المشترك وخصوصًا حزب   

اإلصاح يصعِّد مسيراته ليخرط 
على الناس أن ال عاقة له بمن كانوا في 
ساحات التغرير متناسيًا أن »حميدهم« 
قال إنه صرف عليهم المليارات في 
سبيل اهلل الللذي أوصللل حميد 
»باسندوة« إلى رئاسة الحكومة.
اإلصللاح اليللزال يرفض إغاق 
حنفية »اللللدم« وقلع الباط 
والبندورات التي مارسها خال 

األشهر الماضية..
وصدق المثل القائل: 
»ذي قللده طبعه 
ا  يقطعو للللو 

ضرعه«..

حزب التربية والتعليم!!
لمسئولية    ا توظف  عندما 

لصالح الحزب فبالتأكيد أن 
المستفيدين من الوظيفة سيغبنون 
ويغلبون ويبهذلون أيضًا وسيكون 
للحزب ومن حوى فوائد المسئولية 

ونعمائها..
وال يخفى على أحللد أن حزب 
اإلصللاح نما وقللوي عللوده واشتد 
صلبه عندما استغل وزارة التربية 

والتعليم لصالح »سواد عيونه«..
وفعًا اليزال يستجر تلك الفائدة 

إلللى اليوم حيث استطاع 
بميراثه التربوي القديم- 

أي ما قبل دمج التعليم 
وإلغاء المعاهد العلمية- 
أن يغلق مدارس خال 
األزمللة ويحرض كثيرًا 

ضد التعليم..
هذا الحزب كان مستعدًا 

العطاء شركائه في المشترك كل 
الحقائب مقابل وزارة التربية من 

قبيل »ما الحب إاّل للحبيب األوِل«..
لقد استهل الوزير فتوحاته بتعليق 
القانون وفرض توجيهات الحزب.. 
التدريس  واعتبر كل من رفضوا 
واحرموا الطاب من حق التعليم.. 
وتغيبوا عن أداء مهامهم.. في مهام 
»جهاد« وفتوحات لمزيد من الخيام 

في سبيل دين اإلصاح..
نعم ها قد وصل اإلصاح 
إلى مبتغاه وما نتمناه 
عليه أن يكون قد 
نسي عللداءه للبيت 
الشعري الرائع في 

النشيد الوطني:
»أمللتللي أمتي 
امنحيني البأس يا 

مصدر بأسي«

تباينت اآلراء وتفاوتت 
ل��وف��اق  ا بحكومة  متفائل  بين 
ومتشائم من مستقبلها، ولعل 
آراء ال��ُك��تَّ��اب- ال��ذي��ن نفخوا 
كثيرًا ف��ي أوار األزم���ة التي 
جديرة  لمشترك-  ا أشعلها 
بالوقوف عليها، حيث 
قال الكاتب عبدالرحيم 
محسن: »إن السياسي 
المجرب االس��ت��اذ/ محمد 
سالم باسندوة سوف يحصد 

اإلخفاق في مهمته منذ اللحظة األولى التي سبقت 
تفكيره في قبول المنصب أو رفضه«.. وأضاف: 
»فلن يستطيع رئىس الحكومة إنفاذ القرارات التي 

ستصدر عنه خاصة المتعلقة بوزارة المالية«.
الكاتب والمحلل عبدالرحيم محسن أصر على أن رأيه 
هذا ليس »تنجيمًا« ربما قصد- ولم يكتب- ان »باسندوة« 
سيكون مسيرًا وليس مخيرًا.. وما لم ندرك كنهه لماذا توقع 
الكاتب عدم نفاذ قرارات باسندوة المتعلقة بالمالية فقط.. 

هل لضعف في القرارات أم لعناد صخر الوجيه؟!
نفهم أن عبدالرحيم »زعان« جدًا من هذه التسوية التي 
وصفها بل»الرخيصة« والتي أدت بقيادات المشترك إلى 

محطتهم األخيرة بحد قوله.
٭ ٭ ٭

يذهب الكاتب نصر طه مصطفى إلى أن »الحكومة 
الجديدة تبدو أمام تحديات كبيرة رغم أن الذي يرأسها 
وطنية  وشخصية  عتيق  ومناضل  مخضرم  سياسي 
محترمة، إذ ال تكفي كل مواصفاته لضمان نجاحها، طالما 

هناك في السلطة من يتربص ويريد له الفشل«.
ال بأس بما كتبه نصر فقد حملت الفقرة »احتمال« يتمثل 
بكلمة »يبدو«، ونصر يعلم تمامًا أن الحكومة أمام تحديات 
كبيرة وليس »يبدو«، وحملت أيضًا مغازلة لرئيس الوزراء 
»سياسي مخضرم ومناضل عتيق.. الخ«، وهذا لو كان قبل 
التشكيلة الحكومية لكنا ضمن »بعض الظن إثم« واليزال 

في األمر ظن أيضًا..
كما حملت الفقرة، »توقع« بعدم نجاحها والسبب 
أورده »نصر« في الفقرة وما كان لهذا داٍع حتى يخوِّف 
»باسندوة« من كل شيء، ونعتقد أن باسندوة يدرك 

خطورة نصر..
٭ ٭ ٭

۹  أما الكاتب حسن عبدالوارث 
فقال: »ف��ي كل األح��وال قالت 
المعارضة هذه بضاعتي، وقد 
كانت ف��ي نظر البعض- أقل 
»جودة« مما يتمناه »المستهلك« 
غير أنها- في المجمل- معقولة 

ومقبولة..
أما بضاعة الحزب الحاكم فهي 
معروفة ومعروضة منذ أمس 
األم���س.. وعنوانها ال��دائ��م: ال 
جديد تحت الشمس!!.. إاّل هذه 
المرة فكان- لألمانة- ثمة جديدٌ..

هكذا نجد حسن صاحب قاموس المفردات الرائعة التي 
ال تختلف عن »الفحم« الذي يضع عليها مرة »تنباك« 
ليُشيش، ومرة »بخور« ليعطر األجواء ومرة ينفخها بالكير 

ليلين بها الحديد.
٭ ٭ ٭

۹  الكاتب زك��ري��ا الكمالي أكد 
مجديًا  يعد  ل��م  لتشكي  ا »أن 
هذه اللحظة، يجب أن نراقب ما 
سيفعلونه« يقصد الوزراء طبعًا- 
حيث ي��ق��ول: »سيتلقى وزراء 
ه��ذه الحكومة من المناشدات 
ما لم تتلقاه حكومة صالح منذ 
33 عامًا وسيكون عليهم تحمل 
مسئولياتهم في تنفيذ برنامج 
انقاذ عاجل للبلد جراء ما أصابها 
من حصار وع��ق��اب، وخصوصًا 
في الخدمات التي تمس المواطنين وتلبي مطالبهم في 

التغيير«.
لو سمع الشباب منك يا زكريا وتركوا التشكي والتبكي 
والتحكي وساندوا الحكومة »الحاصلة« فستخرج بادنا من 

كارثة نعلم جيدًا مسببيها!!
٭ ٭ ٭

۹  ف��ي ش��رح مطول ع��ن مهام 
وعقبات حكومة الوفاق فقد توقع 
الكاتب عارف أبوحاتم أن »حكومة 
باسندوة ستخوض أيامًا عصيبة 
ط��وال ثالثة أشهر قادمة.. وأنها 
ستعاني من حساسية المرحلة، 

وتوتر الشباب«.

كم كان صادقًا عارف لو قال »وتوتر المنشق علي محسن 
وعصابة أوالد األحمر«، لكن اضرب يا عارف لظهر الشباب 

كما فعلها المشترك من قبلك وفاز بالمناصفة!!
أحلى ما قاله عارف أبوحاتم: »وما هو مطلوب اآلن إلى 
جانب استشعار المسئولية الوطنية من قبل شركاء وفرقاء 
الداخل هو تشديد الرقابة الدولية على أداء حكومة الوفاق 
ورصد أي خروقات أو عراقيل تقف أمام خط سيرها، والعمل 
بروح الفريق المتجانس، حتى يتمكن اليمن من الخروج من 

عنق الزجاجة الخانقة«.
هكذا يتجلى عارف إذا أراد ضميره الوطني النقي النصح 

والحث والمشورة!!
٭ ٭ ٭

۹  في مقال للكاتب خالد عبدالهادي 
تحت عنوان »حكومة الوفاق.. مالها 
وم��ا عليها« نظر في مجمله إلى 
قائمة المؤتمر بعين السخط وإلى 
ل��رض��ا..  ا المشترك بعين  قائمة 
قال خالد: »تبقى الحقيقة الكبيرة 
بشأن حكومة الوفاق أنها عادية وال 
تعكس جوانب من معاني االنتفاضة 
الشعبية المهيبة، الكبيرة التي كان 

يفترض أن الحكومة الوليدة إفراز مباشر من افرازاتها 
اآلنية«..

معليش يا خالد يكفي االنتفاضة افرازات الدم والدمار 
والفوضى والعقاب الجماعي الذي طال كل فرد يمني 

وغيرها من االفرازات المؤلمة..
اجعل هذه الحكومة من افرازات الحكمة اليمانية واعمل 
ما باستطاعتك على مساعدتها واستعوذ من افرازات 

جديدة لانتفاضة الشعبية!!


