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مسميات الشيخ!!
مجلس التضامن.. اللجنة التحضيرية للحوار..   

التحالف القبلي.. التكتل الوطني.. إلى آخرها 
من المسميات التي التزال في علم أوالد الشيخ، 
وكلها مسميات منيت وستمنى بالفشل الذريع 
باعتبارها أعمااًل هزيلة الستلفات األنظار واستدرار 

األم��وال ومحاولة الستعادة الهنجمة المكسورة 
والعنجهية المقهورة والكرامة المنثورة والمكانة 

المغرورة.
مساكين »جهال« الشيخ بعد الزعيم حالهم يرثى 

له.. اللهم ال شماته!!

ال أحد يدري ما الذي يدفع   
المشترك -خاصة في هذه 
المرحلة الحساسة التي يمر بها 

الوطن- لحصر جهوده منذ ثالثة 
أشهر في تبادل التهاني وشهادات 
التقدير والشكر المؤطرة فيما بين 
قياداته لدرجة صارت تفوق أعداد 

ضحايا األزمة.
وع��ل��ى ن��ف��س ال��ش��اك��ل��ة تأتي 
اجتماعات ق��ي��ادات أح���زاب اللقاء 
المشترك االستثنائية لبحث دورها 
في تنفيذ التزاماتها تجاه إخ��راج 

اليمن من محنته، كما لو كانت أمام 
احتفال لطالب مدرسة أهلية ال 
مناسبة له سوى الضحك على 
عقول االطفال وابتزاز جيوب 

أولياء أمورهم.
المفاجأة هنا إعالن إعالم 
هذه االحزاب اكتشافه ألمر 
مهم يزفه ال��ى الجميع 
ك��ب��ش��رى س����ارة، حيث 

ي��زع��م أن »ث��ورت��ه« 
أض����اف����ت ل��ل��ي��م��ن 
وال��ي��م��ن��ي��ي��ن صفة 
االخ��الق وتربيتهم 

ع��ل��ى ال��ت��ف��رغ 
لخدمة الوطن.. 
وأم��ان��ة عليهم 

عدم إخالء الساحات والشوارع والمدارس 
والجامعات من المليشيات المسلحة.

يصر إع��الم المشترك على أن أزمته 
أشعرت الناس بتبدل االخالق وألول مرة 
لنجدة  وا لتسامح  ا
واإليثار والتسابق 
ال��ى فعل الخير.. 
وفي مشهد سلمي 
نسأل اهلل أال يتكرر 
رأينا بفضل هؤالء 
الهمج الوطنية في 
اليمن وه��ي في 
مظاهرها  جلى  أ

كالنجوم في عز الظهر.
ال نريد الخوض في أمور معاناة 
عاش تفاصيلها الصغير والكبير 
اال أن الكشف العلمي للمشترك 
ونظريته ف��ي إض��اف��ة وح��ذف 
وقص ولصق صفة االخالق 
من اآلنسي ال��ى اليدومي 
ال��ى العتواني وحسن زيد 
وغيرهم الى المجتمع اليمني 
أثبتت تجاربها الفشل الذريع 
ودفع المواطنون األبرياء 
دم��اءه��م ثمنًا لمثل 
هكذا دروس يرفض 
االن��ق��الب��ي��ون حتى 

اآلن استيعابها.

درس المشترك في األخالق!!

لماذا نعفيهم من 
احترام حقوق اإلنسان؟

أكثر من جهة داخل المشترك   
تبحث بحزن عن شباب كانوا 
ف��ي س��اح��ات التغرير واختفوا في 
ظ��روف غامضة، سألت عنهم في 
المستشفيات وأقسام الشرطة وتناشد 
باستمرار المنظمات  المهتمة بحقوق 
االنسان التعاون معها للكشف عن 

مصيرهم.
الغريب أن هذه الجهات تكلف نفسها 
عناء االتصال بمنظمات حقوقية في 
بريطانيا وهولندا وغيرها لتسألها هل 
رأى أحدٌ ما شابًا كان يقف وسط ساحة 
التغرير أمام بوابة جامعة صنعاء.. ولو 
أنها تهتم حقًا بحقوق االنسان اليمني 
لقامت بمخاطبة المتمرد وأوالد األحمر 
في الحصبة بهدف إطالق سراح أولئك 
الشباب المغرر بهم من سجونهم.. 

ويكفينا لفًا ودورانًا.

أحزاب اللقاء.. ميدالية االنقالبيين

آخرتها.. الشعب مديون لعلي 
محسن وحميد!

ت��ب��دو أح���زاب   
ال�����ل�����ق�����اء 
ل��م��ش��ت��رك معلقة  ا
كالميدالية في جيب 
7 مشائخ وج��ن��رال 
عجوز مكتوب عليها 
باللون األحمر »بعيد 
عنك حياتي عذاب« 
وفي الوجه اآلخر »آه 
يا زم��ن.. 51 مليون 

ريال شهريًا«.
ه������ذه األح��������زاب 
فرض عليها االصالح 
م��ش��ارك��ت��ه ارت��ك��اب 
الجرائم والتورط في 
المؤامرة القاتلة وسلبها 

كل ما تمسكت به كمبدأ، كما حرمها من أبسط 
حقوقها التي ظلت تطالب بها خالل األزمة حتى من 

صعود منصة ساحة التغرير.. أو إلقاء أنشودة.
من هنا أدركت بقية أحزاب المشترك أن هذا 

ما كان يردني عن 
االن��ت��ص��ار إلرادة 
الشعب في التغيير 
ح  ص������ال ال ا ن  أ و
بين ال��ن��اس ليس 
باألهمية والصورة 
التي سُمع عنها في 
محاضرات المعاهد 

الدينية.
ب���ع���د ت��وق��ي��ع 
المبادرة الخليجية 
أص��ب��ح ك��ل ش��يء 
واضحًا كالشمس.. 
ح��م��ائ��م ال��س��الم 
وال���س���ل���م���ي���ة 
المزعومة ص��ارت 
تعصف بها خالفات التقاسم على الكعكة وتوزيع 
المناصب ومع ذلك فإنه يجب الحذر من نواياها 
نحو الوطن واستعدادها للتحالف مع الشيطان 

من أجل مصلحتها وبس.

بتوجيه صريح ال لبس فيه من حميد   
األحمر أصبح اليمنيون مدينين 
بمئات  علي محسن  لمتمرد  ا للجنرال 
الماليين يجب أن تقوم الحكومة بدفعها 
على شكل أقساط نظرًا لضخامة المبلغ، 
حيث وجه حميد االحمر رئيس حكومة 
الوفاق الوطني بتدبير المبلغ  لتسديد 
فواتير اقترضها علي محسن أثناء مواجهة 
احتياجات األزمة في مذبح طوال عام.. وقد 
حان الوقت على الشعب أن يحاسب قائد 
الفرقة علي محسن.. ممنوع كلمة بعدين 

يا 25 مليون مواطن.
إذًا وحدهما حميد والمتمرد المتضرران 

في البالد من األزم��ة ومن ضحيا ألجل 
الوطن بأرواحهما وأموالهما وعلينا مقابلة 

االحسان باالحسان.
المذكرة الموجهة من شيخ الحصبة 
للحكومة كأمر ال رجعة عنه وع��رض ال 
يمكن رفضه إلرض��اء مطامع ورغبات 
هؤالء في نهب المال العام تكشف عن 
العجز الفاضح في أداء حكومة الوفاق 
لمهامها بمسؤولية وأمانة وكأن الوطن 
بخيراته وثرواته دخل منذ األزم��ة في 
جمعية شهرية مع حميد وعلي محسن.. 
وبحسب المذكرة فهذا الشهر دور علي 

محسن يحلب الخزينة العامة.

كشف التمويالت الخارجية.. اإلصالح يتسلمها سهوًا
حزب االصالح أنكر  تلقيه مبالغ مالية   

طائلة من جهات من خارج اليمن كشفت 
عنها الصحف بالوثائق.. محاواًل التنصل من 
إدراج اسمه في ذلك الكشف مؤكدًا أنه شريف 
نظيف  ويعتمد في كسب قوته على حمالت 
بيع العسل واختطاف السياح والرعايا 
األجانب في اليمن إضافة الى فوائد 
شركة المنقذ وغيرها من أساليب 
النصب على المواطنين البسطاء.

باألمس وقف إعالم المشترك 
بأكمله احتجاجًا على استمرار 

حبس صحفي على ذمة قضية ال عالقة لها بمهنة 
الصحافة ودعا إلزالة القيود على حرية الصحافة 
وإلغاء قانون حبس ومحاكمة أي صحفي، واليوم 
الحظوا الطغيان فقد توعد مصدر إصالحي  أنه 
لن يتنازل عن حقه في محاكمة كل الصحف التي 
نشرت وثائق تدين حزب االصالح بتسلمه تمويالت 
من الخارج .. بالتأكيد الفضيحة أكبر من أن تغطى 
بغربال، لذا ال عجب أن يسخر اإلصالح كل إمكاناته 
وسيدفع للمحامين بالدوالر والين والريال من أجل 
إقناع المحاكم انه تم حشر اسم االص��الح في 

الكشف.. أو أنه قد تسلم تلك المبالغ  سهوًا.

في نفسية المشترك عقدتان من حضرموت!
ت    مو حضر فظة  محا

ضاق الحال بأهلها جراء 
مواجهتهم لمصاعب عقدتين 
نفسيتين األول��ى مصدرها 
وزي��ر المالية صخر الوجيه 
ال��ذي منع ص��رف مستحقات 
تنفيذ مشاريع وجه بها رئيس 

الجمهورية إضافة إلى صرف 
ت  لمحطا لية  ما ت  مستحقا
الكهرباء ما اضطرها للتوقف.

والعقدة الثانية سببها حزب 
االص��الح ومليشياته، حيث 
تطالب الناس باحترام حقها 
في التظاهر وقطع الطرقات 

والتعبير ع��ن ال���رأي لكنها 
ف��ي ال��وق��ت نفسه تعترض 
طريق أية مسيرة تخرج في 
حضرموت وال تتبع االصالح 
وتقوم مليشياته بمهاجمتهم 
باالسلحة وتطلق النار عليهم.. 

من قال انهم بالطجة؟

اقتداًء بالفاسد!
تناقلت بعض وسائل اإلعالم عن شهود   

عيان أن مسلحين موالين للمنشق علي 
محسن اعتدوا ظهر الجمعة على المصلين في 
مسجد بدر قرب جولة تعز بأمانة العاصمة بعد 

خروجهم من الصالة.
 وأفاد شهود عيان أن الجماعة المسلحة - والتي 
يتزعمها صالح الضنين أحد معاوني اللواء المنشق 
- فتحوا نيران أسلحتهم على المواطنين ردًا على 
تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد محاوالت التوسع 
العمراني على حساب المسجد وإغالق أحد أبوابه.

 وتتهم مصادر محلية الضابط الضنين بالبسط 
على موقف للباصات جوار المسجد وأرضية ملحقة 

به.

يا عظيم الرجاء.. لجنة 
الحوار تتصل بالبيض!

الوطني    لجنة االتصال للحوار 
اتصلت بعلي سالم البيض ودعته 
للمشاركة في اجتماعات ستعقد في 
القاهرة وتضم علي ناصر محمد وحيدر 

أبوبكر العطاس ومحمد ناصر أحمد.
البيض كان قد اعترف أنه ظل طوال 16 
عامًا يوجه رسائل بالفاكس إلى ملوك 
ورؤساء وأمراء دول العالم كل على حدة 
من أجل مساندته لتمزيق الوحدة اليمنية 
لكنه قال بعظمة لسانه: لألسف لم يرد 

عليّ أحد.
وقبل أسابيع أكدت مصادر أن أطرافًا 
في إيران لم يتصل بها البيض واتصلت 
هي به واتفقت معه على تصميم أوراق 
مالية خاصة به ومرسوم عليها شواطئ 
عدن وصورة البيض ستطبع منها )5( 

مليارات تمهيدًا لالنفصال..
 بالتالي إذا كانت لجنة االتصال حريصة 
على أن ال تستثني أح��دًا في الحوار 
الوطني المرتقب ف��إن المدعو علي 
سالم البيض لم يستثِن العالم كله في 

اتصاالته عمن يمول مؤامرته.

رقيق مصر.. عبيد اإلصالح

مثلما خدع االصالح بعض الشباب بما حدث في  مصر بداية األزمة وضرورة التقليد االعمى   
له تأثر الشباب بالنهايات.. ايضًا واتهموا -عالنية- االصالح بأنه أراد تحويلهم الى عبيد 

تحت طاعته بعد ما كانوا أحرارًا.
وفقًا لبيانات والفتات نشرت في االيام الماضية انتقادات مماثلة يواجهها حزب االصالح االخوان 
المسلمين في مصر بأنهم يريدون بيع قناة السويس وإعادة »عصر السخرة« لكي يمولوا 

مشاريعهم.
وشن المرشح الرئاسي المصري أحمد شفيق حملة عنيفة على جماعة االخوان المسلمين مؤكدًا 
أنهم خطفوا الثورة وتاجروا بالدين وأنهم يريدون شبابًا خانعًا يقبل األيادي.. واتهم االخوان 

المسلمين بقتل رفاق وزمالء كثر.

تضخيم إعالمي زائ��د عن الحد ح��ول إخالء   
مخيمات المعتصمين في ساحة التغرير بصنعاء، 

محاواًل إقناعنا بالقول: »صدقونا وكذبوا أعينكم«..
أمتار قليلة ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة في 
شارعين فرعيين وهامشيين يمثالن طرف الساحة 
هو ما تم إخالؤهما.. حوالى عشرين خيمة من أمام 
فندق ايجل مقابل اعفاء مالكي الفندق والمطعم 
قيادات الساحة من دفع ديون غداء وعشاء الشباب 
يوميًا طوال عام ونصف، وكذلك تم إخالء ربع 
شارع العدل المحتل ظلمًا وعدوانًا اعتبرها أحد 
قيادات المشترك نوعًا من المغازلة السياسية 
لرئيس الجمهورية والمجتمع الدولي كي ال يفرض 

عقوبات ضده.. لكنه تمادى في الرومانسية إلى 
درجة االعتراف بأن ساحة جامعة صنعاء اغتصبت 
منذ وقت مبكر وان مهمة الشباب فيها ليست 

ثورية..
في المقابل أعلنت جهة تسمي نفسها اللجنة 
التنظيمية للثورة الشبابية انها قامت برفع بعض 
الخيام بهدف ترتيبها وإعادة تركيب بعض الخيام 
داخل الساحة.. وأكدت أن برنامجها لتحسين الخيام 
سيدفع إلى نقلة نوعية متقدمة لهم ربما تقوم 
بتحويلها إلى مساكن شعبية ومخيمات راقية 
بخدمات متكاملة.. مع امتيازات الخروج في مسيرة 

سلمية حول صنعاء أسبوعيًا.

إخالء الساحة.. صدقونا وكذبوا أعينكم


