
كرس مجلس   
ــــــــــوزراء  ال
االسبوع  اجتماعه 
ــمــاضــي إلعــالن  ال
ــى  ــل ـــــرب ع ـــــح ال
االعالميين وحرية 
ــد  ــق ــن ـــــــرأي وال ال
الــبــنــاء.. وإذا كان 
ما أُعلن رسمياً من 
قــرارات خرجت بها 
الــحــكــومــة ومنها 

اتهام االعالم الذي يتناول فشل الحكومة وإخفاق 
رئيس الوزراء.. باألعداء.. وكذلك اتهام الصحفيين 
تاب بالمرتزقة وانهم يتقاضون امواالً مقابل  والكُ
تلك الكتابات التي تكشف فساد وإفساد الحكومة في 
البالد.. ولم تكتف الحكومة بذلك التحريض واطالق 
التهم وتكشير مخالبها عن توجه لتكميم األفواه، بل 
لقد طالبت الوزارات  بالرد على كل من يكتب عليها..
 إال أن ما يخيفنا ان تكون حكومة باسندوة قد 
اتخذت قـــرارات سرية أخطر وأبشع من ذلــك.. 
ومنها إيكال مهمة إسكات االعالميين عبر الحراس 
المرافقين لرئيس حكومة الوفاق محمد سالم 
باسندوة ليتعاملوا معهم بنفس طريقة التعامل 
الذي اتبعوه مع الشاب بابل السنباني حارس معهد 

اكسيد..
إن تهديدات رئيس الحكومة واعتبار كل من كتب 
مقاالً  ضد رئيس الحكومة أو أحد أعضائه عدواً.. أو 
مقابل أموال يكشف عن توجه خطير الستهداف حياة 

تاب.. الصحفيين والكُ
 والبد من التعامل مع تهديدات رئيس الحكومة 
بجدية، فكل صحفي وكاتب اصبح «عدواً» بعد اليوم 
، وما يؤسف له بحق أن نقابة الصحفيين أو المنظمات 

الحقوقية لم تدن 
تهديدات الحكومة 
ــســاعــة..  حــتــى ال
ورغم ذلك ماتزال 
يد  بتحد لبة  مطا
موقفها إزاء ذلك..

لــــألســــف لــقــد 
انـــكـــشـــف وجـــه 
لقبيح  ا لحكومة  ا
الذي حاولت إخفاءه 
باستعطاف بسطاء 
الناس بالدموع، وبدالً من أن تنفذ مهامها الوطنية 
نجدها بطريقة قطاع الطرق تتوعد الصحفيين 
واالعالميين.. وكان األولى بحكومة وفاق وطني أن 
تلجأ الى السلطات المختصة وتجسد حقيقة االحتكام 

للقانون، بدالً من أساليب البالطجة.
والمضحك المبكي أن الحكومة لم تغضب وتطلق 
تهديدات كهذه ضد االرهابيين الذين يحصدون 
أرواح المئات من أبناء القوات المسلحة واألمن 
والمواطنين األبــريــاء.. أو تتوعد قطاع الطرق 
ومفجري أنابيب النفط أو الغاز أو أبراج الكهرباء 

وتصفهم باألعداء والمرتزقة..
 ولهذا.. على الحكومة أن تــدرك أن اللصوص 
والسرق والمفسدين هم الذين يرتعدون خوفاً 
من الحق والحقيقة.. أما من نذروا أنفسهم للدفاع 
عن قضايا الشعب والوطن وال يملكون إال قلماً فلن 
يتخلوا عن واجبهم الوطني المقدس.. وسندافع عن 
أحالم الشباب وتطلعات الشعب.. ولن نسمح- مهما 
كان الثمن- لمن سرقوا أحالم الشباب واستغلوا 
دماءهم للوصول الى السلطة أن يسرقوا ثروة 
وتطلعاته  أحالمه  ويجهضوا  ليمني،  ا الشعب 

بدموعهم القاذفة.
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عبداهللا الصعفاني

علماء اليمن..!!

كثيرة هي األمــور التي تركت في   
الحلق غصة وفي النفس حسرة خالل 
أكثر من عام.. ومن أبرز هذه األمور فاجعة 
اختالف العلماء اليمنيين وانقسامهم على 

معسكرين.
۹ وعلى هول هذه الفاجعة بالنظر الى 
ما يمثله أطرافها من القامة والقيمة عند 
الناس فقد ظل االمــر مسكوتاً عنه اال 
من شظايا كالم.. وهو ما يعكس احترام 
المجتمع للعلماء وخوفه من الوقوع في 
الخطأ مع رموز علمونا أنهم ورثة األنبياء 

ثم أوقعونا في هول المفاجأة.
۹ وال أرى اال أنهم فرطوا بالورث وهم 
يسمحون للشقاق السياسي أن يعكس 
نفسه عليهم بل ويصبحون جزءاً متحركاً 
منه.. وكنت ومــازلــت اعتقد بأنه كان 
بمقدورهم لو توحدوا تجنيب اليمن الكثير 
من النزيف في الدماء وفي األموال وفي 
االستقرار.. لكن الكثيرين خيبوا الظن فإذا 
بالفئة األرشد واألكثر تأثيراً خارج دائرة 

التأثير االيجابي المأمول.
۹ وليس في األمر سياسة أو تسييس لو 
قلت أنه كان بمقدور العلماء الظهور وهم 
موحدون على الكلمة السواء بصورة أفضل 
من تلك التي هزت ثقة المجتمع فيهم 
وحولت بعض رموزهم الى مجرد العبين 
بعالم  لدين  ا عالم  فاختلط  سياسيين 

الحزب.
۹ واآلن وقد خرج بعضهم الى األضواء من 
جديد ال أظنهم يتكبرون على النصيحة بأن 
يدركوا الحاجة الى اتخاذ خطوة مهمة في 
المنتصف ينبغي القيام بها وهي تذويب 
االنتماء الى الجمعية والهيئة والرابطة 
واألحزاب في دائرة إيمانية تعيد االعتبار 
للعلم والعلماء الذين وإن هزوا مشاعر 
المجتمع اال أن المجتمع سيظل ينتظر منهم 
دوراً كبيراً يليق بعلمهم وبكونهم يبقون 

ورثة االنبياء.
 ۹ إن ملفاً كبيراً انفتح في اليمن وال يجب 
العمل على إغــالق هذا الملف أو إبقائه 
مفتوحاً دون أن يكون العلماء روافع نصح 

ودوافع أمل وعمل..
وإلى اآلن يحدث ذلك سأبقى في غاية 

الحزن..

محمد أنعم

باسندوة 
ومرافقوه

محاكمة شعبية لالرهابيين في ميدان السبعين

على مدار ٢٤ ساعة تتواصل  
جلسات المحاكمة الشعبية 
لالرهاب واالرهابيين الذين اقترفوا 
الجريمة الشنعاء بحق فلذات اكباد 
الوطن من الجيش واالمن وبالتحديد 
من منتسبي االمــن المركزي  في  
ميدان السبعين .. آالف المواطنين 
..شباب ..فتيات ..طــالب ..امهات 
.. جماعات وفــرادى يتوافدون الى  

ساحة ميدان السبعين حيث مسرح 
أبشع جريمة إرهابية أزهقت أرواح 
اكثر  (٩٠) شاباً من منتسبي قوات 
األمن المركزي وأصابت نحو (٢٠٠) 
آخرين صباح االثنين الدامي الـ(٢١) 
من مايو  حينما اغتالتهم يد اإلرهاب 
وقوى الشر محاولة بذلك اغتيال فرح 
اليمنيين بعيدهم الوطني الـ(٢٢).

لقيام الجمهورية اليمنية ..

هناك امام الشهداء تتكدس باقات  
الــورود وتتلى ايات القران الكريم 
وتــذرف الدموع وينتحب الناحبون 
ــاك ينحر الشعب االرهـــاب  ــن ..ه
واالرهابيين ..هناك يتجلى موقف 
الشعب اليمني العظيم  الرافض 
لــالرهــاب ..هــنــاك تختلط الدموع 
بالدماء ويتعهد الجميع بالقضاء على 

االرهاب .. 

انقذوا مصطفى 
من حد السيف
المواطن   

ليمني  ا
مصطفى علي 
محمد العماري 
المسجون في 
سجن الــدمــام 
ــة  ــك ــل ــم ــم ــال ب
الـــعـــربـــيـــة 
السعودية منذ 
بعد  سنة   ١ ٢
أن دافــــع عن 
عرضه وشرفه 
الــذي كــاد ينتهكه كفيله السعودي 
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..
ــى هــاتــف  ــل ــل مـــع أخـــيـــه ع ــواص ــت ــل ل

(٧١٣٤٢٦٦٤٨)

2 مليار دوالر في الجيب!!

يتردد ان مبلغاً يقدر بأكثر من ملياري دوالر   
والمقدم للحكومة من األشقاء في المملكة 
عمان  وسلطنة  لشقيقة  ا لسعودية  ا لعربية  ا
ــارات وغيرها قد تم توريده إلى حسابات  واالم

خاصة وليس للخزينة العامة للدولة..
ويصر رئيس الحكومة على رفض الحديث عن 

مصير المبلغ منذ عدة أشهر..!!

منذ عشرات السنين   
وقيادات في حزب 
اإلصالح تمارس النصب 
واالحــتــيــال والفيد على 
الخالق سبحانه وتعالى 

والمخلوقين..
آخر فضيحة.. هي ادعاء 
جماعة من حزب اإلصالح 
ــم يــمــثــلــون علماء  ــه ان
الــيــمــن.. واعــلــنــوا بياناً 
كتبه الظواهري.. وحملوا 
ملفات لنهب المال العام 

باسم علماء اليمن..
إن تجاهل علماء حزب 

ـــــــالح  اإلص
ألصـــــحـــــاب 

الفضيلة العلماء 
ن  يتفقو ال  مــمــن 

عقلية  ن  ا يؤكد  معهم 
طــالــبــان والــقــاعــدة هي 
المسيطرة على الزنداني 

وجماعته..
وهـــذا يــوجــب على 
بقية علماء اليمن أال 
يتركوا الساحة والدين 
ليظل بــراءة اختراق 

لمصلحة ربانيي الدينار 
والدنيا..

القائد األعلى.. 
وقائد الجيش الحر

نجزم أن األخ المناضل عبدربه منصور هادي- رئيس   
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة- عندما ظل 
يترفع ويتجاهل من يسمي نفسه بقائد الجيش الحر والمطبلين 
 الشمل غير آبه لذلك.. كان يحرص على التهدئة وعلى لم
لتجاوز البعض حدود صالحياتهم.. بيد أن النوايا الحسنة ال تكفي 

لردع األشرار وإيقافهم عند حدودهم.
وها نحن اليوم نشاهد أن من يسمي نفسه بقائد الجيش الحر.. 
أو باألصح المتمرد أصبح يصدر توجيهات وقرارات لتعيين أتباعه 

في مختلف أجهزة الدولة المدنية والعسكرية..
هذا خالفاً على تجنيده عشرين ألفاً من مليشياته في وقت 

سابق بطريقة مخالفة للقانون..
اليمنيون من كل أرجاء اليمن يطالبون المناضل عبدربه 
منصور هادي- رئيس الجمهورية- الذي منحوه أصواتهم أال 
يسمح بتكرار هذه األساليب التي جرت اليمن الى هذه األزمة.. 
فباألمس سموه قائد الجيش الحر.. واليوم صار يصدر توجيهات ال 

حصر لها وغيره مثله.. وغداً نخشى ماهو أبشع..!!

علماء اليمن 
وطالبان اإلصالح

ليته لم يزر تعز!!
ــه لمحافظة تعز مطلع    ــارت فــي زي

الشهر الماضي أكد الحاج باسندوة أنه 
سيصدر قراراً عاجالً لتعز يمنحها األحقية بأن 

تكون «عاصمة الثقافة اليمنية»..
ورغم أن وعود باسندوة لقت استهجاناً 
حينها من المثقفين الحاضرين أثناء إلقائه 
خطابه في مؤسسة السعيد للعلوم واآلداب.. 
الذين كانوا يتمنون من رئيس الحكومة أن 
يمنح تعز مسرحاً أو كلية فنون.. أو سينما أو 
مكتبات عامة- وليس وعداً بقرار لم يصدره 
حتى اآلن وال فائدة فيه للمحافظة حتى لو 

أصدره..
يهدد  كابوساً  اليوم تعيش  المحافظة 

أمنها واستقرارها ويقوض أملها في تصدير 
«المدنية» إلى المحافظات األخرى..

تعز لعنها باسندوة بقرار تزكيته لمدير 
أمنها الذي ال يهدأ إذا نامت الفتنة أو سكن 

الناس إلى نفوسهم بهدوء..
لقد قال باسندوة أثناء زيارته كالماً طيباً 
عن تعز ومحافظها الهائل وهو ما أثار حنق 
«أسياده» فناصبوا المحافظ العداء في ظل 

صمت باسندوة المخيف والمخزي.
لسان تعز يقول: ليته لم يزر ترابها الطاهر 
فقراراته تقوض فيها كل شيء جميل، أما 
لسان اليمن فيقول: كلنا تعز.. كلنا هائلها 

شوقي!!


