
 سلطان محمد
> هكذا قالها رئيس ال���وزراء 
حكومة ال��وف��اق في ي��وم االثنين 
فلسطين  عة  بقا 3م  /1 2 /2 0 1 2
المغلقة ووسط الحراسة األمنية المشددة 
ضمن الكلمة التي ألقاها في احتفالية 
تاريخ عدن  المجيد.. ممجدًا  نوفمبر 
المعروف وملخصًا معاناة أبناء الجنوب 
الذي عانى ويعاني التهميش وهدر الحقوق 
وظلم أصحاب القرار، بأنه يقدم مشروعًا 
ضخمًا ألبناء محافظة عدن وينافس به 
دول الجوار، أال وهو اعتماد وبناء ثالثة 
آالف كشك »صندقة« سيتم صرفها ألبناء 
المحافظة ليس لكل فرد وإنما كل ثالثة 

أشخاص بكشك، مشترطًا بيعهم الشاي 
فيه »وال أعرف لماذا حدد الشاي عن غيره، 
ربما أنه مدمن له« بالتناوب، لما من 
شأنه رفع المستوى االقتصادي للنهوض 

بمحافظة عدن وأبنائها.
وب��ع��د س��م��اع��ي ل��م��ش��روع��ه الضخم 
استحضرت ذاكرتي موقفًا مضى عليه 
أعوام لالستاذ احمد محمد الحبيشي حين 
تولى إدارة مؤسسة 14اكتوبر للصحافة 
في وقت كانت الصحيفة تقوم ببناء مبنى 
جديد لها في نفس أسوارها، منشئًة في 
الدور االرضي محالت تجارية مطلة على 
الشارع بحسب اقتراح القيادة السابقة 
التي كانت تفكر بنفس عقلية باسندوة 
.. أي بمعنى تفكير »دكاكيني« بحسب 

رد الحبيشي لمشروع »الدكاكين« آنذاك، 
مستبداًل تلك »الدكاكين« بإنشاء مكاتب 
وإدارات مهمة من شأنها الرقي بمستوى 
الصحيفة، فهذه حكمة في قرار عاجل 
يناسب دور العمل ومجاله بحيث إنه لم 
يخرج عن إطار االحتياج.. ولكن رئيس 
الحكومة التوافقية التي يجب أن تكون 
أكثر حكمة لصعوبة األزمة التي تعانيها 
البالد كافة وعدن خاصة، وبالذات بعد 
المليونية التي احتشدت بعدن مدافعة عن 
قضيتها، يفاجئنا باسندوة بهذا المشروع 
»الدكاكيني« وكأن تلك الحشود خرجت 
من أجل أكشاك شاي باسندوة.. مستخفًا 
بتلك الحشود ومطالبها بمشروعه الفقير، 

مفعاًل »الناس بحنّه وهو بطنه«..

 عندما ال تمتل��ك اإلرادة المطلقة 
ال تس��تطيع أن تحقق الخير العام، 
وعندم��ا تك��ون مس��لوب اإلرادة 
بمعنى أنك مسير من الغير فلن تعمل اال ما 
يملى عليك من ذلك الغير، ولألسف رهن 
البعض عقل��ه وقلبه وإرادته ل��دى الغير، 
وذلك الغي��ر ال يريد لليمن الخي��ر مطلقًا، 
بل يري��د تركيع��ه وإذالله وإهان��ة أبنائه 
والقض��اء على ش��موخ وعزة أبن��اء اليمن 
التي عُرف��وا بها على م��ر التاريخ القديم 
والمعاصر، وبالرغم من ذلك اال أن اهلل قد 
كفل حماية ورعاية اليمن ولم يحظ بلد في 
األرض بنفس الرعاية اإللهية، االمر الذي 
جعل أهل اليمن يتميزون في أدائهم قواًل 
وعماًل متجاوزين المؤامرات والدس��ائس 
التي يدس��ها البعض من أجل إثارة الفتنة 

وانتقامًا من كبرياء اليمن.
لق��د دس��ت ق��وى أجنبي��ة الس��م ف��ي 

كالم معس��ول ع��ن اليمن، 
فوج��دت م��ن يلتق��ط ذلك 
الس��م م��ن أبن��اء جلدتن��ا 
ليظه��ر ف��ي الي��وم التال��ي 
مباش��رة لينفث ذلك الس��م 
في محاولة إلعاقة مس��يرة 
الخير التي صنعها اليمنيون 
بوقوف األش��قاء واألصدقاء 
االنس��انيون الذين يريدون 
استقرار ووحدة اليمن، ولكن 
البعض مم��ن غلب��ت عليه 
رغبة االنتق��ام على الرغبة 
االنس��انية أو نتيجة لضعفه 
أم��ام االغ��راءات والتدليس 

دس الس��م في العس��ل.. وربما لم يدرك 
ذل��ك البع��ض أن الق��وى المتآم��رة على 
اليمن س��تجعل من هذا ال��دس الرخيص 
عنوانًا للفتنة في اليمن من جديد، ورغم 

ذل��ك كل��ه إال أن اليمنيي��ن 
أكبر م��ن الكي��د وأعظم من 
المؤامرات وقادر على كشف 
الحقيق��ة.. ويكف��ي أن نقول 
لألبواق التي اس��تغلت الدس 
أن تكف عن أذى الشعب، ألن 
ترديد الدس إعانة للحاقدين 
عل��ى اليمن فكف��وا عن ذلك 
واعتصم��وا بحبل اهلل المتين 
وامضوا ف��ي طري��ق الوفاق 
من أج��ل اس��تكمال المبادرة 
الخليجية وآليته��ا التنفيذية، 
وذلك وح��ده كفيل بإفش��ال 
الكيد وإبطال مفعول الس��م 

الذي دسه الغير.
إن حكمة اليمنيي��ن وإيمانهم قادر على 
تجاوز المكايد والحفاظ على سالمة اليمن 
وأمن��ه واس��تقراره، وأن الرجال الش��رفاء 

والنبالء من كل القوى السياسية يدركون 
واجبهم تجاه من يروج للفتنة ومن يستغل 
السموم من أجل تمزيق اليمن واليمنيين، 
ففوتوا ه��ذه الفرصة عل��ى أولئك الذين 
رهنوا عقولهم وقلوبه��م وإرادتهم للغير 
وانظ��روا في ش��أن الوط��ن واجعل��وا من 
قدس��ية التراب اليمني هدفك��م من أجل 
يمن أقوى ومعافى من كل االنتكاس��ات، 
وينبغي أن نتجاوز الجراحات، بل نضمدها 

من أجل المضي نحو الخير.

إن اإليم��ان الذي تميز ب��ه اليمنيون عبر 
مختلف الظروف وأشدها خطرًا على اليمن 
قادر على إش��عال جذوة الخير في نفوس 
األتقي��اء واألوفياء، ونحن عل��ى يقين بأن 
اليمن الذي س��ينطلق فيه الحوار الوطني 
الشامل س��يخرج الى بر االمان أكثر وحدة 
وقوة وتماسكًا وتطورًا وازدهارًا بإذن اهلل.

 أح�����د ال��س��ي��اس��ي��ي��ن 
المخضرمين في مدينة 
عدن مقالي ه��ذا.. وصف 
االستاذ محمد سالم باسندوة 
رئ��ي��س حكومة ال��وف��اق بأنه 
يمتلك  ه��ش��ة  م��د شخصية  «
ق���درًا كبيرًا م��ن ال��ك��ذب على 
اآلخرين حتى على نفسه وخيااًل 
سوبرمانيًا عجيبًا«.. هذا الوصف 
الذي اعترف انه أعجبني ألن فيه 
صدق الوصف- جاء بعد أن سمعنا 
السياسي خطاب  ومعنا ه��ذا 
باسندوة في الحفل الخطابي 
والفني الذي أقيم صباح االثنين 
فلسطين  قاعة  ف��ي  لماضي  ا
الذكرى  لالحتفاالت بمناسبة 
الخامسة واالربعين لالستقالل 
ال��وط��ن��ي.. خ��ط��ب ب��اس��ن��دوة 
وكعادته كانت دموعه جاهزة 
حيث أمطر الحاضرين بل وعدن 
بهذه الدموع الجاهزة، ونفس 
الشيء فعله في اليوم الثاني 
عند ترؤسه اجتماع مجلس وزراء 
حكومة الوفاق والذي عقد للمرة 
الثانية في ع��دن منذ تشكيل 

الحكومة قبل أكثر من عام.
في الحفل الخطابي والفني 
ودم��وع��ه تنهمر كالمطر قال 
ب��اس��ن��دوة: إن ع��دن الجميلة 
س��وف تكون دب��ي بل وأحسن 
من دب��ي خ��الل سنوات قليلة، 
وس��ي��ت��م ت��وزي��ع ث��الث��ة آالف  
لبيع  للمواطنين  نًا  مجا ك��ش 

والسندوتشات على  الشاهي 
طول الطريق الرئيسي، وذلك 
في إش��ارة منه وحسب خياله 
السوبرماني تمهيدًا ألن تكون 
عدن أشبه بمدينة دبي - صدق 
القائل: »إن الجنان شالة عقل«.

ب��ع��ض س��ك��ان م��دي��ن��ة ع��دن 
الذين يعانون من سوء الخدمات 
وانقطاع الكهرباء والمياه وغالء 
المعيشة وانعدام االم��ن قالوا 
إن »شطحات )العجوز( باسندوة 
استخفافًا بمشاعر أبناء عدن 
الذي ادعى انه منها والعلم عند 

اهلل وعند باسندوة نفسه«.
أبناء عدن ال يريدون أن تكون 
مدينتهم المنكوبة منذ التوقيع 
على المبادرة الخليجية وآليتها 
تكون  أن  لمزمنة  ا لتنفيذية  ا
شبيهة بمدينة »دبي« وما أدراك 
ما مدينة دبي، بل يريدون فقط 
من حكومة )العجوز( باسندوة 

التي جاءت بها المبادرة ان تُعيد 
ع��دن ال��ى سابق عهدها إب��ان 
خليجي عشرين، ويعم االمن 
واالس��ت��ق��رار ربوعها، ويعيش 
سكانها دون خوف كل يوم من 
المجهول المخيف.. والمواطنون 
ي��ري��دون تحسين أوضاعهم 
د  بعا إ و مية  لخد ا و لمعيشية  ا
مليشيات حزب االصالح »االخوان 
عهم  ر ا شو م��ن   » لمسلمين ا

ومنتزهاتهم وشواطئهم..
نعرف ج��ي��دًا أن ع��دن ليست 
وحدها التي تعاني بل العديد من 
المحافظات الجنوبية والشمالية 
ونعرف  لغربية،  وا والشرقية 
ايضًا أن حكومة الوفاق ال تملك 
وهي التي أوصلت البالد الى هذا 
المربع الخطير، ال تملك اال اطالق 
االكاذيب باالصالحات، وآخر هذه 
االكاذيب ما جاء في اجتماعها 
بعدن الثالثاء الماضي بإعطاء 

»مكاتب الوزارات الخدمية بعدن 
صالحيات كاملة وتشكيل لجنة 
وزاري���ة لوضع اآللية الكفيلة 
بتحقيق تلك الغاية«.. وهناك 
مثل معروف في بالدنا »أنك إذا 
أردت أن تضيع قضية شكل لها 
لجنة ثم لجنة لمتابعة اللجنة 
االول����ى وه��ك��ذا ح��ت��ى تصبح 
لمستحيل  ا ملف  في  لقضية  ا

حلها«..
إن حكومة الوفاق التي نعرف 
جيدًا من يديرها في الخلف، قد 
تبين وبالملموس القاطع أنها 
فشلت في إدارة شؤون البالد، 
بل زادت البالد والمواطنين بؤسًا 
وانحطاطًا، كما عجزت في تنفيذ 
ما نصت عليه المبادرة الخليجية 
خ��اص��ة الجانب االم��ن��ي ال��ذي 
م��ازال منذ األزم��ة التي شهدت 
تداعياتها البالد العام الماضي 
مفقودًا وم��ازال��ت ال��ط��رق في 
الكثير من المحافظات مقطوعة 
والنهب والقتل مستمران بشكل 

تصاعدي..
ماذا نقول بعد ذلك هل نقول 
إن عدن حقًا بإذن اهلل ستكون 
مثل دبي اإلماراتية؟! أم نقول 
إن الشيخ ب��اس��ن��دوة ووزراءه 
عليهم حمل حقائبهم ويرحلوا 
ويعطوا الفرصة لمن هو قادر 
على إدارة البالد وإخراجها من 

نفقها المظلم؟!!!

> بعد االتفاق على حصص كل الفعاليات 
السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني 
والذي أعلنه االخ جمال بن عمر مساء االربعاء 
الفائت، فإن الكرة اآلن في ملعب تلك الفعاليات 
السياسية »أح��زاب، منظمات المجتمع المدني، 
الشباب، المرأة« إلنجاح مؤتمر الحوار الوطني 
والذي يعد واحدًا من أهم مفاصل المبادرة الخليجية 
بآلياتها المزمنة، قلنا إن الكرة في ملعب الفعاليات 
السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، 
وعلينا جميعًا تقع المسؤولية الوطنية إلنجاح ذلك 
المؤتمر، ونرى أنه من الواجب على تلك الفعاليات 
أن تعد نفسها إعدادًا جيدًا من خالل اختيار أفضل 
كوادرها وضمها الى الحصص المقررة لها.. وان 
تعد أوراقها السياسية واالقتصادية والثقافية 
واالجتماعية بعناية كي تشارك في كل محاور 
المؤتمر الوطني للحوار، وتقدم أفضل ما لديها 
من رؤى وأفكار ومقترحات تصب كلها في خانة 
المصالح العليا للوطن ومواطنيه، وأن تدخل كل 
الفعاليات السياسية المقرر مشاركتها في مؤتمر 
الحوار الوطني - في حالة من المنافسة الشديدة 
مع نفسها أواًل كي تقدم أفضل ما يمكن تقديمه 
من أوراق عمل ومداخالت خالل كل فترة المؤتمر 
وفي كل المحاور التي سيناقشها، وأن تدخل كل 
فعالية من الفعاليات السياسية المشاركة في 
حالة من التنافس الكبير مع غيرها من الفعاليات 

السياسية المشاركة في حالة من التنافس الكبير 
مع غيرها من الفعاليات االخرى، وبذلك سيكون 
الوطن هو الفائز االول وسيكون المواطن هو 
الرابح االوحد طالما عملت كل تلك الفعاليات إليجاد 
مخارج وطنية يمكن عن طريقها إخراج الوطن من 
أزمته الراهنة، وتقديم رؤى وطنية للتغيير الواجب 
اتخاذه من أجل االنتهاء من مسألة التداول السلمي 
للسلطة، عبر ضمان نجاح الفترة االنتقالية التي 
يعيشها الوطن بكل صعوباتها وتحدياتها، وفي 
ذات الوقت سيمكننا مؤتمر الحوار ونجاحه من رسم 
خارطة طريق جديدة لوطننا وتضامننا السياسي 
وديمقراطيتنا وسياساتنا في كل المجاالت، وسوف 
تعيد الطريق للوطن ومواطنيه في المرحلة التي 
تلي هذه المرحلة االنتقالية بكل تعقيداتها الكبيرة.
 وفي هذا الجانب البد من التركيز أن المؤتمر 
الشعبي العام الذي قدم سلسلة ال متناهية من 
التنازالت من أجل مصلحة ا لوطن وسالمة أمنه 
واستقراره، وان تلك السلسلة من التنازالت الوطنية 
والتي بدأت بقبول فخامة االخ الزعيم علي عبداهلل 
صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- بالتوقيع 
على المبادرة الخليجية طواعية، وتنازله عن الفترة 
المتبقية لحقه في رئاسة البالد وفقًا لشرعية قانون 
االنتخابات، كان ذلك القبول والتنازل من حرصه 
على حقن دماء أبناء شعبنا الطيب وعدم السماح 
لحاالت االقتتال االهلي ال��ذي شهدته وتشهده 

حتى الساعة عدد من دول 
الربيع العربي، والذي ومع 
الكثير م��ن األس��ف - نجد 
أن أب��رز معالمه دموية، 
بحثًا  فيه  لتغيير  ا ل��ي��ات  آ
عن مطمع الحصول على 
السلطة والرغبة الشديدة 
في التسلط وروح االنتقام 
من اآلخر، لهذا كله وبفضل 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ال��م��ب��ادرة 
تمر  لمؤ ا مكن  لخليجية  ا
الشعبي العام من أن تكون 
اليمن تجربة متفردة في 
قضية رياح التغيير الحاصلة 
في عدد من الدولة العربية 
للحد الذي طالبت فيه دول 

كبرى االقتداء بالتجربة اليمنية في مسألة الربيع 
العربي ومعالجة أزمة االقتتال العربي في بعض 
الدول العربية، والتي لم يقف فيها نزيف الدم حتى 

بعد تغيير األنظمة التي كانت قائمة.
واليوم نقول إن على الفرقاء السياسيين المقرر 
مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني القادم عليها 
وعليها أواًل وأخيرًا أن تتحمل مسئولياتها الوطنية 
في انجاح المؤتمر من جهة، وانجاح تجربة التغيير 
التي تعيشها البالد والتي كان للمؤتمر الشعبي 

العام قيادًة وقواعدًا القبول بها والعمل مع 
اآلخرين النجاحها، بالرغم من كل حاالت 
التآمر عليه والمحاوالت التي ما انقطعت 
القصائه، باعتباره واحد من أكبر األحزاب 
اليمنية وأكثرها ثراًء على كافة األصعدة 
»وطنيًا، وديمقراطيًا،« والتزامًا بمبدأ أن 
مصلحة اليمن فوق الجميع، وفوق كل 

اعتبار.
أخيرًا نتمنى من كل األطراف المشاركة 
في مؤتمر الحوار الوطني أن تكبر على 
السقوط في  الذاتية وأن تترفع من 
مستنقع األنا الضيقة، وأن تعمل وفق 
معايير وطنية تغلب مصالح الوطن فوق 

كل مصلحة أخرى.
للتأمل:

> »ليست المحافظة على الدول بالكالم«.
> في بعض األحيان يكون الوصول للسلطة أسهل 

بكثير من الحفاظ عليها..
> مؤتمر الحوار شأن يمني فهل يتذكر المشاركون 
فيه أنهم جميعًا أبناء هذا الوطن، وأن وطنية كل 
واحد منهم محكومة بمدى حرصه على المصالح 

العليا للوطن ومواطنيه.
> »ان اهلل ال يغير م��ا بقوم حتى يغيروا ما 

بأنفسهم«.. صدق اهلل العظيم..

زاوية حارةمؤتمر الحوار الوطني.. على من تقع مسؤولية نجاحه؟

فيصل الصوفي

ِلَم  ال  يغـــــــلق فمـــه؟
 محمد سالم باسندوة رئيس حكومة 
وفاق وطني، يريد الناس أن يسمعوا 
منه ما يقوي الوفاق ويحافظ على 
استمراره، وهو بحكم موقعه مطالب بأن 
يتصرف باحترام مع الجميع، وأن يكف عن 
التفوه بعبارات مثيرة لمزيد من االنقسام 
الوطني في هذا الوقت الذي تتجه فيه كل 
جهود رئيس الجمهورية نحو إزالة أسباب 
التوتر السياسي لتهيئة األجواء المناسبة 
للحوار الوطني الذي ليس أمام الجميع خيار 
آخر غيره.. فال يعقل أن يكون لدينا رئيس 
جمهورية يبذل كل جهده وطاقته إلخراج 
البلد من أزمته، وفي نفس الوقت يكون 
لدينا رئيس حكومة يعمل على الضد من 
ذلك، ويبذل جهده إلشعال الحرائق وتسميم 
المناخ السياسي بدخانها ليستمر التوتر 

والصراع.
كلمة باسندوة التي ألقاها عبر وسائل 
اإلعالم الحكومي  بمناسبة مرور عام على 
تشكيل حكومة الوفاق، تضعف الوفاق 
الوطني.. لقد سبق وأن تنكب باسندوة 
طريق الوفاق بتصريحات وخطب ألقاها 
عبر منابر مختلفة تنضح كراهيًة وعداوًة 
السياسية  التسوية  أساسي في  لطرف 
وشريك في حكومة الوفاق، وقد أثارت 
غضب رئيس الجمهورية الذي مقت هذا 
الخطاب وحذر منه، وكنا نعتقد أن باسندوة 
قد أخذ العبرة، ولكن ال يبدو أنه حريص 
على أن يكون عونًا لرئيس الجمهورية.. 
فهذه المرة استغل مناسبة مرور سنة على 
تشكيل الحكومة ليظهر عدم قدرته على 
كبح أهوائه الكريهة، ومدى صعوبة التحكم 
بتصرفاته كرئيس حكومة وفاق.. وإال كيف 
نفسر هجومه على قيادة المؤتمر الشعبي 
الطرف األساسي في التسوية والشريك 
في الحكومة التي يترأسها باسندوة.. في 
المساء يتهم حكومة المؤتمر وفي الصباح 
يترأس اجتماع الحكومة التي نصف وزرائها 
الحاليين يمثلون المؤتمر، وكان معظمهم  
ضمن حكومة المؤتمر التي ظلت تعمل إلى 

ما قبل تشكيل حكومة الوفاق؟
على أن كلمة باسندوة األخيرة لم تتعاَط 
معها كل وسائل اإلعالم الحكومية كثيرًا، 
وأغلب الظن أن مرد ذلك توجيهات عليا 
صدرت بعد إذاعة الكلمة عبر التلفزيون 
الحكومي، ويبدو أنها كانت مفاجئة وغير 
متوقعة من قبل رئيس الجمهورية.. وعلى 
أي حال هذا لم يغير شيئًا في األمر.. فالجيفة 
قد فاحت..يبدو أن رئيس الحكومة لم يعد 
راغبًا في االستمرار بمنصبه، بعد أن أجمعت 
األطراف الممثلة في الحكومة على أن هذه 
الحكومة ال تعمل بصورة جيدة، وصار 
باسندوة يهاجَ�م من قبل الذين رشحوه 
لرئاسة الحكومة.. وقد استغل مناسبة 
مرور سنة على تشكيل الحكومة ليضرب 
هنا وهناك.. يهاجم ويتهم قيادة المؤتمر 
وحكوماته السابقة، وفي ذات الوقت يحرك 
جوامد الساحة -بوصفه رئيسًا لما يسمى 
المجلس الوطني للثورة الشبابية- للغضب 
»الثوري« على الرئيس عبد ربه منصور 
ه��ادي بدعوى أنه لم يستكمل »أه��داف 
ال��ث��ورة«، فضاًل عن أن اتهاماته لقيادة 
المؤتمر وحكوماته و«النظام السابق« 
للرئيس هادي  مباشرًا  اتهامًا  تتضمن 
أيضًا، كونه كان نائب رئيس جمهورية في 
»النظام السابق« والرجل الثاني من حيث 
األهمية واتخاذ القرار في المؤتمر الشعبي 

وحكوماته.

 إقبال علي عبداهلل

باســندوة المدهــش!!!

لن يضـــر الســم وحــــدة اليمن

عدن.. وأكشاك باسندوة

د.علي العثربي
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محمد علي سعد

الهيكلة 
باالغتياالت!

شيء ما يجري في الخفاء منذ 
التوقيع على المبادرة الخليجية 
وارت��ف��اع األص��وات المطالبة بما 
أسمته ب�)هيكلة( القوات المسلحة، 
واإلصرار الدائم على تنفيذ هذا المطلب 
من قبل حزب سياسي يلتف حوله منشقون 
وعصابات مسلحة تطمع في االستيالء 
االنقالب  ل��م نقل  إن   ، السلطة  على 
عسكريًا عليها، فمنذ ذلك الحين وسلسلة 
االغتياالت المنظمة تطول كبار قيادات 
ال��ق��وات المسلحة واألم���ن ف��ي مناطق 
حساسة بالبالد ، وأبرزهم اللواء “ قطن “ 
الذي اغتيل في عدن ولما تمر شهور قلة  
على تعيينه قائدًا للمنطقة العسكرية 
الجنوبية.. وبعدها وعندما تأكد لهؤالء 
المتآمرين على الوطن ودولته أن الهيكلة 
مبرمجة ضمن المبادرة نفسها ولن تتم 
بين ليلة وضحاها كخطوة عشوائية ، بدأت 
سلسلة االغتياالت في التواتر بين صفوف 
الشرفاء من قادة القوات المسلحة واألمن 

إلى يومنا هذا
المريب في األمر أن تنظيم القاعدة أو 
الجهاديين في تلك المناطق التي شهدت 
هذه االغتياالت ، لم يصدر عنهم بيانات 
لعمليات االغتياالت هذه إال في ما ندر.. 
وهذا يعني أن هناك من غير القاعدة هم 
من ينفذون هذه السلسلة المنظمة من 
االغتياالت.. مثااًل على هذا اغتيال العميد 
رك��ن عمر بارشيد في خ��ور المكال في 
رمضان الماضي ، بعد تأكدهم من صحة 
القرار الذي سيتضمن تعيينه في هيئة 
األركان العامة، واغتيال العميد ركن أحمد 
محمد مانع قائد القوات الخاصة بالحديدة 
مساء الجمعة الماضية، واكتشاف عبوة 
ناسفة مزروعة بسيارة قائد عمليات األمن 
بالمكال العميد سالم السفرة وتفكيكها ، 
وأخيرًا وليس بآخر نصب كمين للشهيد 
ال��ل��واء ناصر مهدي فريد أرك��ان حرب 
المنطقة العسكرية الوسطى يوم السبت 

الماضي.
ورافق كل هذا ، وال يزال يرافقه حملة 
إعالمية منظمة يشنها إعالم ذلك الحزب 
السياسي الدموي وأعوانه وعصابتهم 
المسلحة ضد قواتنا اليمنية المسلحة 
واألمن لهز صورتها في عيون المواطنين 
وبعض القبائل المتغولة ، ومثال على ذلك 
ما شن من حملة استهداف لمنتسبي اللواء 
33 مدرع وأبناء القوات المسلحة بمحافظة 

الضالع.
إن هذا األم��ر إذا لم يُتدارك من قبل 
القيادة السياسية واللجنة العسكرية العليا 
، فسيكون كفياًل ب��ردود أفعال ال تحمد 
عقباها من قبل القادة العسكريين الشرفاء 
، ألن ال أحد سيصبر على مثل هذه األفعال 
المشينة والقذرة ، كما أننا نمر بوقت 
عصيب كلما اقتربنا من موعد المؤتمر 
الوطني للحوار.. ولن يحصد المتآمرون 
من وراء ذلك سوى الحصرم الذي بذروه 
ويرعونه بدماء قادة وضباط وأفراد قواتنا 

المسلحة واألمن.. ومن أنذر فقد أعذر.


