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عبداهللا الصعفاني

هذا الخطر الداهم..!!

على فظاعة العمل اإلجرامي الذي   
جرى تنفيذه في المئات من رجال 
األمن البواسل لمجرد أنهم ينتمون الى 
المؤسسة الوطنية الكبرى فإن الجريمة 
لم تكن سوى حلقة في السلسلة الدامية 
بدليل ما سبق المذبحة وما لحق بها من 
متواليات الدم اليمني فهل كنا بحاجة ألن 
يرتفع شالل الدم في العاصمة صنعاء وفي 
قلب ميدان السبعين حتى نقف أكثر على 
حقيقة أن الخطر داهم والخطب عظيم 

والمصاب جلل.
۹۹ حتى اآلن مازلت مقتنعاً بأن معظم 
الدماء التي نزفت من أبين الى صعدة إلى 
حضرموت الى حجة والجوف ومأرب.. الخ 
كلها دماء ضحايا ومغرر بهم وال استثني 

حتى بعض من الذين مثلوا دور القاتل.
۹ عقب جريمة ميدان السبعين وجدتني 
اختلف مع من قال بأن من نفذ العملية هو 
حصاد فكر ضال.. ألن األمر ببساطة أكبر 

من الضاللية وأكثر من الظالمية.
أما كيف فألن أي عاقل ال يستطيع أن 
يفهم بــأن الضالل أو الظالم أو الفكر 
المنحرف يمكن أن يقود إنساناً ألن يندس 
بين مئات من اخوانه ليقتلهم في عملية 

انتحار..
۹ إن القضية كما اعتقد تستعصي على 
االستيعاب .. وإذا كان هناك من تفسير 
يمكن أن يقنع فإن بيننا من تعرض دماغه 
لعمليات تتجاوز الفكر الى الكيمياء حتى ال 

أقول إقحام الهندسة الوراثية نفسها.
۹۹ أي براعة في التوجيه وأي حديث 
عن االستشهاد أو الجنة يبدو أقل من ردة 
الرفض الطبيعية عندما تكون الجريمة في 

بشاعة ما حدث في السبعين تحديداً..
إنه أمر يغتال الفكر واألعصاب والضمير 
وما تبقى من إنسانية.. وهو أمر جدير 
بالتقصي والبحث العلمي الذي يضع النقاط 
على الحروف ويتجاوز ما هو مجرد كالم 

مرسل..
ــوال ينبغي أن تتوقف  ۹ وفي كل االح

مشاهد الدم.

في تأكيد جديد على اصرار رئيس حكومة   
الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة على 
نسف الوفاق والمبادرة وآليتها، فقد جاءت كلمته في 
مؤتمر أصدقاء اليمن تثير دهشة األشقاء واألصدقاء 
الذين اجتمعوا من كل المعمورة الخراج اليمن من 
أزمته ودمل جروحه ومعالجة اقتصاده المريض ورفع 
المعاناة عن الشعب جراء األزمة التي يؤججها من ال 
يستشعرون بأدنى مسؤولية تجاه وطنهم وشعبهم.
وفي الوقت الــذي كان االقتصاديون ينتظرون 
من باسندوة تشخيصاً واقعياً ومسؤوالً ألمراض 
االقتصاد الوطني واالخــتــالالت األمنية ويضع 
أمامهم المقترحات بروح تعكس الشعور بالمسؤولية 
الوطنية.. لكن لألسف نسي باسندوة أو أن حالة 
الخرف التي بلغها جعلته ال يميز بين خيام ساحات 

«التغرير» وبين اجتماع مؤتمر أصدقاء اليمن.
فعالً لقد اظهر باسندوة أنه عاجز وفاشل واصغر 
من ان يكون صاحب مشروع وطني.. وانفضح 
أمام أصدقاء اليمن.. وانعكس ذلك في التعهدات 

التمويلية الهزيلة التي خرج بها المؤتمر.
وإذا كان األشقاء في المملكة العربية السعودية 
الشقيقة وبحكم استشعارهم لمعاناة شعبنا قد 
حاولوا عدم عزل اليمنيين بعد تلك الكلمة الفضيحة 
دولياً فسارعوا إلى إعالن ذلك التعهد المالي حرصاً 

على اليمن وأمنه واستقراره..
إن هذا الفشل الذريع لحكومة باسندوة يؤكد 
الحاجة الوطنية للتفكير جيداً بخطورة استمرار السير 
بالوطن في مسار يتعارض مع التسوية التي يقودها 
المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
خصوصاً وقــد سبق لباسندوة أن تبنى سياسة 
الالوفاق ليس في ساحة «التغرير» في صنعاء وتعز، 
بل لقد وصل به األمر إلى تجسيد ذلك في مؤتمر 

أصدقاء اليمن.
ــات  > إن اليمن ال تحتاج إلــى مزيد مــن األزم
والمشاكل وأعمال التصعيد، والخطاب السياسي 
واإلعالمي المناقض والمتعارض لمبدأ الوفاق 

الوطني..
فقد كان ثمن السكوت عن ذلك داخلياً الفوضى في 
المؤسسات وتشجيع أعمال العنف وتحريض الشباب 

على عدم مغادرة الساحات والمليشيات متاريسها..
واليوم لألسف ها هم أصدقاء اليمن يحجمون عن 
تقديم مساعدتهم إلنقاذ الشعب اليمني.. وهذا ما 
يجعلنا نحذر من خطورة هذا المأزق على مستقبل 

اليمن واليمنيين.

محمد أنعم

الكلمة المهزلة

انقذوا مصطفى 
من حد السيف

ــن    ــواط ــم ال
الــيــمــنــي 
مــصــطــفــى علي 
لــعــمــاري  ا محمد 
ــون في  ــج ــس ــم ال
ـــام  ـــدم ســـجـــن ال
بالمملكة العربية 
السعودية منذ ١٢ 
سنة بعد أن دافع 
عن عرضه وشرفه 
الــذي كاد ينتهكه 
ي  د لسعو ا كفيله 
وأدى الى قتله، وبعد تلك السنوات في 
السجن تم الصلح على دفع الدية ألولياء 
القتيل السعودي وقدرها ٥ ماليين ريال 

سعودي..
مناشدة نضعها أمام فخامة المشير عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة والمشائخ والتجار  لمساعدته 

لتسديد الدية وانقاذه من حد السيف..
للتواصل مع أخيه على هاتف (٧١٣٤٢٦٦٤٨)

حكومة إرهابية!!
الحكومة التي تصر على إجراء بروفات العرض العسكري  

في ساحة مفتوحة وهي تخوض حرباً مع القاعدة وال 
تقوم بإجراءات الحماية الكافية لساحة العروض حكومة مشاركة 
في جريمة قتل وجرح قرابة ٣٠٠ جندي من قوات األمن المركزي 

االثنين األسود ٢١ من مايو الجاري.
> الحكومة التي لم تعلن الحداد ولم تنكس األعالم ، ولم يجبر 
اإلعالم الرسمي بخاطر أهالي ضحايا هذه الجريمة ، وال يبكي 
رئيس وزرائها وأيضاً لم يحضر مراسيم تشييع جثامين الشهداء 
ولم يتبرع ألهالي وأسر الضحايا، حكومة غير مسئولة وتتعامل 

مع حماة الوطن بانتقام.
> الحكومة التي تدرك جيداً انقسام جيشها ، ثم تصر على 
التقائهم في ساحة عرض واحدة قبل إنهاء االنقسام ، حكومة 
تستغفل شعبها.. الحكومة التي تغادر ساحة ميدان السبعين 

وال تشرف بنفسها على عمليات نقل الشهداء وإسعاف الجرحى حكومة أنانية 
وجبانة، ويجب إسقاطها..

 الحكومة التي تعلن عدة مرات عن متهم ارتكب الجريمة اإلرهابية ثم 
تتراجع عن إعالنها حكومة تمارس التشويش على الجريمة عن سبق إصدار 
وترصد وتتالعب بدماء الجنود لمصلحة المتورطين.. وبالتالي فهي مشاركة 
ومسئولة عن الجريمة وبات من الضروري اقالتها ومحاكمتها قبل محاكمة 

عناصر القاعدة.
> الحكومة التي تتخلى بإصرار عن أبناء القوات المسلحة المحاصرين منذ 

أكثر من نصف عام في اللواء ٦٣ حرس جمهوري حكومة متواطئة  
في جريمة  قتل أبناء القوات المسلحة وتجويعهم ومنع الدواء 

والغذاء عنهم.
> الحكومة التي تعلن أسماء مفجري أنابيب النفط ، وتعلن 
أسماء مهاجمي خطوط نقل التيار الكهربائي ، وال تقوم بمهامها 
بالقبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس 

الجمهورية ، حكومة انتقامية تعاقب الشعب بالموت البطيئ.
> الحكومة التي اليظهر في موازنتها مبلغ ملياران وسبعمائة 
مليون دوالر قيمة المساعدات النفطية المقدمة من السعودية 
حكومة حرامية ، زد على ذلك أنها ال تلتزم بأبسط معايير 
الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد كما جاء في قرار مجلس 
األمن رقم ٢٠١٤ والمبادرة الخليجية وآليتها.. وبالتالي فإن 
على السيد جمال بن عمر مبعوث األمين العام لألمم المتحدة 
ورعاة المبادرة الخليجية إعادة النظر في هذه الحكومة، إال إذا كانت تعاقب 

الشعب بالوكالة.
> الحكومة التي تكافئ شعبها برفع سعر الديزل، وتكشر أنيابها بوجه 
الصحافة، وترى في انتقادها تهديداً للسلم االجتماعي والوحدة الوطنية ، وال 
ترى في انتشار المسلحين بأمانة العاصمة وقطع الطرقات واحتالل المدارس 

تهديداً للسكينة العامة.. حكومة إرهاب ونفاق بامتياز.

jemyyemen@gmail.com

جميل الجعـدبي

دماء.. دماء.. إلى متى؟
دماء اليمنيين التي تسفك اليوم باطالً   

تنذر بالخطر..
هذا الفعل الشنيع يسعى لجرنا إلى اشاعة 

قانون الغاب والمذابح البربرية..
وإذا لم يواجه بفرض النظام والقانون 
وكفالة الدولة للمواطن المقاصد الشرعية 

على األقل..

الدولة ليست مسؤوليتها حفر القبور ألبناء 
الفالحين الفقراء والمساكين الذين يذبحون 
بوحشية داخل العاصمة.. أو اعالن ان المجرم 

من تنظيم القاعدة..
تلوا ليسوا عبيداً.. وإنما  أبناء الشعب الذين قُ
يمنيون أحرار.. وعدم االكتراث بدماء جنود 
األمن المركزي وغيرهم في ميدان السبعين 

أو غيرها لعب بالنار..
ونذكر ان الزعيم علي عبداهللا صالح- 
رئىس المؤتمر- كان قد أقال الحكومة 
بعـــد حادثــة ١٨ مارس.. ليؤكد أنها 
يجب أن تكون مسؤولة عن حماية دماء 
الناس والتصدي للمجرمين، وإال فال 

جدوى منها.

مخالب 
المبادرة!

ــى الـــرغـــم مـــن ان    ــل ع
ـــمـــبـــادرة  ـــوص ال ـــص ن
ية  لتنفيذ ا ليتها  آ و لخليجية  ا
المزمنة واضحة جــداً.. إال أنها 
اصبحت مجرد شيطان يستخدم 
ــــاب الــمــؤتــمــر وحلفائه  إلره
ـــاء مسلطاً  وســيــفــاً يقطر دم
عليهم إلذاللــهــم ومــمــارســة 
أبــشــع األســالــيــب االنتقامية 

ضــدهــم.. وكــذلــك إباحة 
دمائهم وسلب حقوقهم 
كمواطنين يمنيين ليس 
في الوظيفة العامة وإنما 

في العالج والتوظيف.. 
ــد بــلــغــت الــتــفــرقــة  ــق ول
العنصرية المقيتة حداً ال 
يطاق، حتى بين األطفال 

األيتام..
إن الــمــبــادرة وآليتها 

ــارت الفئران تأكلها،  ص
ء  لغا بإ لــيــس  يتها  حما و

وتطهير اآلخر..
نحن بحاجة إلى وقفة وطنية 

مسؤولة.. وإالّ فما الفرق بين 
المبادرة واالنقالب..؟

احتياجات اليمن ال تساوي 
تلفون باسندوة

بعد مشاركته في مؤتمر أصدقاء اليمن عاد   
رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بمفاجأة 
للمواطنين من شأنها أن تجعله أكثر صداقة مع 
خدمات سبأفون لالتصاالت أكثر مما هو  عليه لعبة 

في يد أوالد األحمر.
باسندوة عاد ومعه وعود وفي جيبه تلفون حديث 

تصل قيمته ألكثر من ٣٠٠٠ دوالر.
نتساءل.. هل تركزت احتياجات اليمن في مؤتمر 
األصـــدقـــاء عــلــى ضـــرورة 
ــدوة على  ــاســن حــصــول ب
هذا التلفون للخروج من 

األزمة..
اهللا يستر.. نرجو أال يتضمن 
لمقدم  ا لحكومة  ا برنامج 
احتياج  لمانحين  ا لمؤتمر 
اليمن لتوفير كرت اتصال 
وشــاحــن ســفــري لرئيس 
حكومة الوفاق 

الوطني.

الصحوة 
بدالً عن 
الخارجية

محمد    ــة  ــم ــل ك
باسندوة  سالم 
فــي مؤتمر أصــدقــاء 
اليمن كتبت في جامعة 
ـــان وصحيفة  ـــم اإلي
«الصحوة» بالمناصفة.
مطلعون  ويـــقـــول 
إن بــاســنــدوة رفــض 
التعامل مع الكلمة التي 
اعدت له من قبل خبراء 
في وزارة الخارجية.. 
بتوجيهات  لــتــزم  وا
مواله وخبراء الصحوة 
وجامعة اإليمان.. ولهذا 
رجــع باسندوة بخفي 

حنين.

انتحاري من 20 ألفاً

باألمس تم تجنيد عشرين ألفاً   
متشدداً من مقاتلي الزنداني 
وعلي محسن وحزب االصالح.. حينها حذر 
مراقبون من مخاطر ذلك على الجيش 
الوطني خصوصاً وان من تم تجنيدهم 
هم مقاتلون سبق ان شارك معظمهم 
في معارك ضد الحرس الجمهوري واألمن 

المركزي والنجدة وغيرها..
لالسف ان الجيش واألمــن يتعرض 

لمؤامرة.. والبديل يعد إما باسم الجيش 
الحر أو أنصار الشريعة.. وهي مسميات 

غير مستفزة كمسمى القاعدة.
السبعين تكشف  مــيــدان  ومذبحة 
بشاعة الــقــادم خصوصاً والمالحظ 
لصورة االنتحاري أنه صغير السن.. 
وهذا هو العامل المشترك بين القاعدة 
وعلي محسن في اقتناص ضحاياهم من 

صغار السن.

«شاكيرا شاكيرا»

حميد األحمر في مدرسة الحب
«حدثت سلوكيات  

ــت  ــول خـــاطـــئـــة ح
ساحات التغرير الى مرقص 
ديسكو» هذا هو رأي حميد 
األحمر في ساحات التغرير 

التي يمولها بالمال 
والسالح.

ــالم  ــك ــــذا ال ه
ــرد على  ــل جـــاء ل

جرائم القمع التي 
مارستها مليشيات 
ــــــــالح ضــد  االص

مكونـــات شبابية 
ــد منظمـــات  ورص

دولية النتهاكات 
جسيمة 

ضد نساء 
ت  شطا نا

ــن  ــي ــم ــت ــن الي
لـــالصـــالح لكن 
حميد االحمر برر 

تلك االعــتــداءات 

الــخــطــيــرة بــانــهــا عقاب 
أرادت  مستحق لكل من 
قهن  عشا نب  بجا لسير  ا

خالل المظاهرات.
والحقيقــة ان حميد 
الحمر والمشترك 
حــرصــوا على 
تـــحـــويـــل 
الــتــغــريــر 
الى لوكندة 
ــــوم  ــــن ــــل ل
ـــــراحـــــة  وال
ــل  ــي ــق ــم وال
ين  سد للفا
بين  لمطلو ا و
أمنياً وليس 
مدرسة حب 
قـــص  ر و  أ
ـــو  ـــك ـــس دي
ــــــز فــي  وط
دحابة وجيفارا 

وشاكيرا.


