
> المئ��ات م��ن أبن��اء الق��وات المس��لحة 
تلوا  وكذا مئات المواطنين على 

ُ
واألمن ق

أيدي اإلرهابيين أعداء الحياة.. منش��آت 
اقتصادية ُدمرت.. أرزاق قطعت، وسمعة 
سيئة لليمن وشعبه نتيجة لإلرهاب الذي فخخ كل 
ما هو جميل في هذا الوط��ن حتى القيم، ومع ذلك 
نجد من الناس م��ن يتعاطف مع ه��ؤالء ويطالبنا 
بالحوار معهم م��ع علمه أن ال منط��ق يؤمنون به 
س��وى منطق القت��ل والتدمي��ر والتخريب وقتل 

 بالحق..
ّ
النفس التي حرمها الله إال

إن ه��ؤالء اإلرهابيي��ن أرادوا تحوي��ل اليم��ن إلى 
ساحة يمارسون فيها غيهم وحماقاتهم بعد أن 
لفظتهم شعوبهم وأوطانهم نتيجة لممارساتهم 
الدنيئة والبعيدة عن الدين اإلسالمي الحنيف الذي 

يتشدقون باالنتماء إليه.
تكفير المسلمين واس��تباحة دمائهم خصلة لم 
يجرؤ عليها أحد من العالمين من قبل سوى هؤالء 
القتل��ة اإلرهابيين واجدادهم م��ن الخوارج الذين 
تجرؤوا وكفروا المسلمين.. والحقيقة أن ممارسات 
هؤالء المخبولين والمعاتيه ليس��ت مستغربة ألن 
هذا هو ديدنهم منذ خلق الله األرض ومن عليها..
وما يستغرب له بالفعل هو محاولة بعض القوى 
تصوير ما يقوم به الجيش اليمني العظيم في هذه 
األيام المباركة من اس��تئصال لش��أفة هؤالء النفر 

المارقين  درء ًا للفتنة بين أبناء الشعب اليمني مع 
العلم أن فكر هذه الجماع��ات المتطرفة معروف 
لدى كل اليمنيين بأنه فك��ر دخيل.. بل أن جل من 
يدمرون ويحرقون ليسوا يمنيين بل مجموعة من 

شذاذ اآلفاق..
إن دفاع بعض هذه الق��وى التي تدعي انضواءها 
تحت راي��ة التعددية السياس��ية والديمقراطية 
عن هذه الجماع��ات ومحاولة حتى التخفيف عنها 
نفسيًا ومعنويًا واخراجها من عزلتها ال ينم سوى 
عن ش��يئين: إما أن هذه القوى السياس��ية تحمل 
نفس الفكر واأليديولوجيا الذي تحمله الجماعات 
التكفيري��ة المتطرفة، أو أن لديه��ا أجندة قذرة 
لممارس��ة االبت��زاز السياس��ي على حس��اب دماء 

اليمنيين وأمن وطنهم واس��تقراره من أجل 
تحقيق مصالح سياس��ية ضيقة ما أنزل الله 
 ما معنى ه��ذا التواطؤ 

ّ
بها من س��لطان، وإال

الرخي��ص مع الجماع��ات التدميرية من قبل 
البعض الذين يدعون المدنية..

أم��ا أبط��ال الق��وات المس��لحة.. ومعه��م 
منتس��بو األجهزة األمنية وم��ن خلفهم أبناء 
الش��عب اليمني العظيم جميعًا فإننا نش��د 
على أيديهم ونطالبهم بالمزيد من الضربات 
لدك أوكار الظالميين والقضاء عليهم وعلى 
فكره��م العفن الذي أدركت خط��ره القيادة 
السياس��ية مبك��رًا وه��و م��ا أك��ده الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية- القائد 
األعلى للقوات المسلحة، و»إن الله ليزع بالسلطان.. 

ما اليزع بالقرآن«..
فإلى األمام يا أش��رف الرجال من جيشنا البواسل 

ومن نصر إلى نصر..
وليخس��أ اإلرهاب والفك��ر الظالم��ي المتخلف.. 
واعلموا يا حماة الديار أن ش��عبكم لن ينسى لكم 
هذه التضحيات، وهذه األمجاد التي تس��طرونها 
بأرواحك��م، وبدمائك��م الزكي��ة العط��رة ف��ي كل 
ش��بر من هذا الوطن الغال��ي الذي ت��ذودون عنه 

وتطهرونه من رجس هؤالء الشياطين!!
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أحمد الرمعي

تواطــؤ 
رخيص!!

زاوية حارة

فيصل الصوفي

الحرب على اإلرهاب 
تضعفهم

هل أصبحت أحزاب اللقاء المشترك ضمن 
القوى التي يتقدمها المؤتمر الشعبي العام 
في االصطفاف إلى جانب رئيس الجمهورية 
والجيش واألمن في مواجهة اإلرهاب؟ نقدر 
أن بع��ض األحزاب أص��درت بيانات تؤيد 
فيها هذه الحرب المشروعة، ومنها الحزب 
االش��تراكي، لكن ال أحد قد الحظ أن حزب 
»بع��ض«، كما أن  اإلصالح م��ن بين هذا  ال�
الحزب االشتراكي تورط في موقف مناقض 
من خالل البيان األخير ألحزاب المش��ترك 
التي يقوده��ا اإلصالح.. لق��د اختار حزب 
اإلصالح أن يقف ضد هذه الحرب، وتنظيم 

حمالت إعالمية، تستهدف الرئيس.
ألنه يحارب اإلرهاب، وألنه لم يأمر الجيش 
بشن حرب على الحوثيين.. وانتشر خطباء 
حزب اإلصالح في كل اتجاه يتعاطفون مع 
اإلرهابيين، ويلمزون في مش��روعية هذه 

الحرب، وفي وطنية قوى الجيش واألمن.
لم يكتف حزب اإلصالح بمساعيه للضغط 
على رئيس الجمهورية لكي يوقف الحرب 
على اإلرهاب، ومطالبته بالحوار مع تنظيم 
القاع��دة، بل نش��ر ش��يوخه ف��ي مختلف 
المناب��ر يدين��ون الح��رب عل��ى اإلرهاب، 
ويش��ككون في وطني��ة الجي��ش واألمن، 
وس��لكوا في ذلك ش��تى الحيل المكشوفة 

والمستترة.. 
فلكي يغطي دفاعه عن تنظيم القاعدة، 
برر القيادي اإلصالحي الشيخ عبد الوهاب 
الديلم��ي رفض��ه للح��رب عل��ى اإلرهاب، 
ب��أن البالد تعاني م��ن أزمات ف��ي البترول، 
والكهرباء، واالقتصاد، وهذا بنظره يجعل 
عملية مكافحة اإلرهاب في هذا الوقت غير 

حكيمة، وال مصلحة وطنية فيها.
 بل زعم أن الح��رب على اإلرهاب يمولها 
أع��داء ه��ذا البل��د وم��ا أكثرهم، حس��ب 
تعبيره.. إنه يتذرع باألزمات، من أجل بقاء 
أكبر أزمة وهي أزمة اإلره��اب، التي نعرف 
أن حزب اإلصالح يرى في إنهائها، إضعاف 
له.. وهذا القيادي اإلصالحي صالح باتيس 
يش��يع بأن الحرب الت��ي يخوضها الجيش 
في مواجه��ة اإلرهابيين، ما ه��ي إال  تلبية 
لرغب��ات خارجي��ة، وتجعل الب��الد رهينة 
للخارج.. ويزع��م أنها حرب غي��ر مبررة، 
ألنها تشن على كيانات )تنظيم القاعدة( 
ال تش��كل أي تهديد أمن��ي.. فبنظر هذا 
القي��ادي اإلصالح��ي، تنظي��م القاعدة ال 
يش��كل أي تهديد أمني.. يقول هذا، وهو 

يتابع معنا مجريات األحداث،.
وما يقوم به اإلرهابيون، ويقرأ معنا أسماء 
اإلرهابيين األجانب الذين سقطوا صرعى، 
بعد أن ج��اءوا إلى بالدن��ا لتحدينا.. وهذا 
الش��يخ أحمد بامعل��م يقول علن��ا، وبملء 
فم��ه، إن الح��رب الت��ي يخوضه��ا الجيش 
واألمن بقي��ادة الرئيس عب��د ربه منصور 
ه��ادي هدفه��ا ابت��زاز المجتم��ع الدولي 

للحصول على ماليين الدوالرات.

 وإنها محاولة من النظ��ام للتأزيم األمني 
المفتعل، ويجزم با معلم أن الحرب سوف 
تفش��ل في النهاية.. ه��ذه عينة صغيرة، 
من عينات كثيرة وكبي��رة ترينا أن حزب 
اإلصالح يقف خارج اإلجم��اع الوطني حول 

الحرب على اإلرهاب.    

الش��عوب أحيان��ا كثي��رة تظل��م 
! فالغ��الء استش��رى  الحكوم��ات 
بكافة أنواع الس��لع ولكن م��اذا تفعل 
الحكوم��ات ؟ البضائ��ع والمنتج��ات باهض��ة 
التكاليف , س��واًء في إنتاجها أو استيرادها , 
والشيء األهم بالنسبة لها هو توافرها , رغم 

أن الدخول والمرتبات ثابتة , وأسعار السلع االستهالكية األساسية 
كالخبز والجبن واألرز والدقيق وغيرها , في ارتفاع دائم , وال يهم 
حيث أن الهيئات الرس��مية كثيرًا ما تلجأ لألس��اليب المهذبة في 
التعامل مع تسعير وبيع  السلع الضرورية , إذ نجد أن ثمن سلعة 
مابي��ن ليلة وضحاها ارتفع إلى الضعف , مث��ل تعرفة الكهرباء , أو 
أس��عار البنزين والديزل أو القمح , أو الدقيق ونجد أن المعروض 
منها ارتفع سعره وقلت كميته وانخفضت جودته دون سابق إنذار 
, ولكن تلك أس��اليب تراعي ش��عور وأثر رد فعل واقعة غالء تلك 
السلع المهمة في نفوس الشعوب , حيث سيكتشفها المستهلكون 

من خالل تعاملهم اليومي .
الطرق منذ عشرات السنين مليئة بالحفر والمطبات المنتشرة 

في عموم الطرقات بداخل المدن أو الطرق الطويلة 
المصنوعة عش��وائيًا ومقالب القمامة , بالرغم من 
الجهود في إصالحها وتمهيدها , فليس المهم أن 
نستطيع المرور سريعًا أو بطيئًا , المهم القدرة 
على الس��يرعلى األقدام أو بالسيارات , وال يهم أن 
تتهشم أو تتقادم أو تتهالك السيارات , ألن المهم 

هو توافر معايير السالمة البدائية !
الحش��رات واألوبئة تتس��بب س��نويًا في تفش��ي أمراض غريبة 
ومخيفة ولكن أنواع العالجات والتوعية الدائمة متوافرة وبكثافة 
, وعندما نلجأ للمستشفيات الرسمية فإنها ال تقصر أبدًا إذ تطلب 
المزيد من المواد الطبية مثل الش��اش والقط��ن ومواد التطهير 
وأدوات الجراح��ة وقيم��ة أس��رة أو أغطية وبطاطي��ن أو أثاث أو 
مفروش��ات للمستشفى لخدمة أبناء الش��عب , أي نعم المستشفى 
الحكومي ال يقبل إال المرضى المشارفين على الوفاة , ولكن الهيئات 
الصحية لم تقصر , فتقبلهم وتسلمهم ألهاليهم , أما جثثًا هامدة 

أو فاقدي األمل في العيش أو ناقصي أعضاء !
وهي بذلك تقدم خدم��ات جليلة للش��عوب بتخفيض أعدادهم 

, لكي يخ��ف الضغط عل��ى المواصالت واالس��تهالك وكاف��ة أنواع 
المعيشة !

تتقدم ب��أوراق ابن��ك أو ابنتك إللحاق��ه بالم��دارس الحكومية , 
وأنت تقطن في الغرب فيرحلونك وولدك ألقاصي الشرق وال يهم 
الوقت والتحويل والسفر , المهم مجرد القبول , فهيئات ووزارات 
التربية والتعليم توفر المدرسين والمدرسات األكفاء في كافة مواد 
وطرق التدريس , وال بأس من غيابهم طوال أو معظم أيام السنة 

! 
ً
الدراسية , وال بأس سيعوض كل هذا مستقبال

والمدارس الرس��مية ال تكلفنا شيئًا سوى قيمة طباعة الكتب , 
وقيمة نظافة الفصول , وقيمة الترميمات الالزمة لألبنية , وقيمة 

... كل عام .
وال بأس فهي أرخص وأرحم بكثير من أنواع التعليم األخرى , وال 
مانع من ضرب أو سب المدرسين والمدرسات للطالب والطالبات 
ضربًا او س��بًا مجرحًا ومبرحًا ربما سيؤدي إلى عاهات مستديمة , 

ولكن ماذا يفعلون ؟ إنها أساليب التعليم ورسالته الخالدة !
الفساد والرشوة والمحسوبية في تزايد دائم بجميع القطاعات 

, ويزداد يومًا بعد يوم

 يا ظالمها
ً
                  رفقا

 
ً
 واخيرا

ً
     الوحدة أوال

مما الش��ك فيه ان الوحدة اليمنية التي 
تحققت ف��ي 22 م��ن مايو ع��ام 1990م 
كانت ومازلت اهم مكسب لالمة العربية في 
العقدين  االخيرين حيث تعتبر عامل استقرار في 
الجزيرة العربية والخليج.. فعبرالمياه االقليمية 
اليمنية في البحرين العرب��ي واالحمر تمر التجارة 
الدولية  من الش��رق ال��ى الغرب والعك��س  خاصة 
الث��روات النفطية حيث تم��ر من اي��ران والعراق 
ودول مجلس التعاون الخليجي عبر هذه البحار الى 
دول العال��م، كما ان الوحدة عامل امن واس��تقرار 
داخلي  حيث تحققت التنمية الش��املة من صعدة 
الي المهرة  وترسيخ االمن واالستقرار بعد ان كانت 
تلك الح��روب الداخلية والحروب بين الش��طرين 
تس��تنزف الموازنة في عملية التسليح  والحروب 
الت��ي س��قط فيه��ا عش��رات اآلالف م��ن الضحايا 
واالختف��اء القس��ري في معتق��الت االم��ن الوطني 
وامن الدولة وفي س��جون التصلح الن تكون زرائب 
للحيونات، كما تمت عملية توحيد القوات المسلحة 
واالمن واصبح الجيش اليمني رابع جيش في الوطن 
العرب��ي والجيش43 في العالم من حيث التس��ليح 
والجاهزية القتالي��ة وعامل امن واس��تقرار ليس 
على الصعيد الوطني واالقليم��ي بل على الصعيد 
القومي حيث عمل على ترسيخ االمن جنوب البحر 

االحمر ومضي��ق باب المندب ال��ذي يعد المدخل 
االس��تراتيجي لالمن القومي العربي خاصة في ظل 
الصراع العربي االسرائيلي على فلسطين العربية 
المحتلة من البحر المتوسط الى نهر االردن واعتبر 
الجيش س��ندًا ومددًا لالمة العربي��ة في قضاياها 
المصيرية  كم��ا لعبت اليم��ن بعد الوح��دة دورًا 
اقليميًا وقوميًا في ظل قي��ادة الرئيس علي عبد 
الله صالح الموحد الثالث لليمن بعد كرب ايل وتر 
وشمر يهرعش ومن خالل مختلف المحافل القومية 
والدولية  واصبح لليمن ارضا وانسان وزن واهمية 
واحترام لدى الش��عوب واالمم االخرى.. حقيقة ال 
يجهلها احد ان الوحدة القائمة على العدل وتكافؤ 
الفرص هي الحل االستراتيجي االمثل لكل ما تعانيه 
االمة م��ن تم��زق وش��تات وضعف ووهن بس��بب 
التجزئة حيث تفتحت شهية القوى االستعمارية 
وش��ركاتها االحتكارية لنهب الث��روات والموارد 
بدون ادنى مقاوم��ة وخاصة بعد تصفية الجيوش 
العربي��ة في الع��راق وليبي��ا وس��وريا واليمن في 
الدرجة التي تليها من حيث قيام عناصر االرهاب  
في تدمير الجيوش والزج بها في مربع العنف ومن 
خالل استنزاف الثروات والموارد وتصفية للعقول 
والقدرات البش��رية.. حقيق��ة ان الوحدة وجدت 

لتبق��ى 

وتنتصر وان السلبيات التي تبعت حرب 1994م 
من عملي��ة اقصاء البن��اء القوات المس��لحة واالمن 
م��ن ابن��اء المحافظ��ات الجنوبية والش��رقية ومن 
خالل تصفية المؤسس��ات العام��ة وخصخصتها 
وتس��ريح آالف العمال فيها ب��دون ترتيب اعمال 
بديلة اضاف��ة الى اعمال الس��لب  والنهب لالراضي 
والعقارات جعل ابناء تلك المحافظات يش��عرون 
بالغب��ن في غياب المس��اواة وهذا ما س��تتجاوزه 
الدولة اليمنية االتحادي��ة.. وبالتأكيد أن الوحدة 
ستنتصر حتمًا من خالل تطبيق النظام الفيدرالي 
 آخر من اشكال االتحاد القائم على 

ً
الذي يعد شكال

اساس التوزيع العادل للثروات والموارد والشراكة 
في السلطة، ونتمنى من الجميع العمل على تطبيق 
مخرجات الحوار والخروج باليمن االرض واالنسان 

الى بر االمان..

القوى السياسية التي فشلت في كسب ثقة الجماهير وتكن الحقد 
على المؤتمر الشعبي العام الذي يحظى بتجديد الثقة الجماهيرية 
التي أهلته الن يكون تنظيمًا شعبيًا رائدًا، لم تدرك أين الخطأ الذي 
تقع فيه ويجعل الهيئة الناخبة تحجب الثق��ة ويزداد النفور منها من قبل 
السواد األعظم من الشعب ولم يبق معها سوى من سيطرت على عقولهم 
من س��ن الطفولة وربتهم على أحادية الفكر، بل والمؤس��ف أن هذه القوى 
تصر على االستمرار في االستهانة باالرادة الشعبية وتحتقر قدرتها على 
الفهم، ولعل احتقار تفكير وادراك الشعب وعدم احترام الهيئة الناخبة أحد 
الموبقات التي تقع فيها تلك القوى، ثم أن تلك القوى لم تستفد من شفافية 
المؤتمر الش��عبي العام مع الش��عب واعتماده على المصارحة والمكاشفة 
وعدم اخفاء الحقائق على الش��عب، بل أن تلك الق��وى اعتمدت على الكذب 
وبيع االوهام واالحالم وتعمدت طرح االح��الم الوردية التي تدرك هي قبل 

غيرها استحال تحقيقها.
ان الباحثين في ش��أن التعددية السياس��ية في اليمن سيجدون أن القوى 
التي اعتمدت عل��ى الفوضى في الوصول الى الس��لطة والمش��اركة فيها لم 
تتخذ مواقف محددة واضحة وشفافة وعقالنية وموضوعية تحدد انحيازها 
للوطن وقضاياه االستراتيجية في بناء الدولة ابتداًء من حالة االنسداد التي 
حدثت عق��ب االنتخابات النيابي��ة األولى في 1993م حي��ث وجدت بعض 
القيادات في الحزب االش��تراكي اليمني أنها قد فق��دت مصالحها فانقلبت 
على الديمقراطية وسماها أمين عام الحزب االشتراكي آنذاك بالديمقراطية 
العددية، ومن تلك اللحظة بدأت القوى الفاشلة جماهيريًا في اتخاذ المواقف 

المراوغة والمطاطة الى أن حدث ما حدث في حرب صيف 1994م، ودخلت 
في البالد في ائتالف جديد كان التجمع اليمني يعده استراتيجيًا كونه جعل 
من نفس��ه الوريث الذي تؤول اليه والية االشتراكي، وألن الفهم كان قاصرًا 
لدى القوى السياس��ية الجديدة فقد حاولت احتكار الش��راكة مع المؤتمر 
الش��عبي العام في الس��لطة، ولكن المؤتمر رفض االحتكار وكان من رؤيته 
أن يمد يده لكل القوى السياس��ية بم��ا في ذلك الحزب االش��تراكي اليمني 
ومس��اعدته على النهوض من كبوته، ورغم رفض ح��زب »االصالح« لذلك 
فقد دخل المؤتمر الش��عبي الع��ام االنتخابات النيابية الثاني��ة فاتحًا باب 
 بأن تكون القوى السياس��ية 

ّ
التنافس لكل القوى السياس��ية ولم يقب��ل إال

مش��اركة ف��ي العملية االنتخابي��ة ف��ي 1997م، وكان يفت��رض على حزب 
عريق بحجم الحزب االشتراكي اليمني أن يقتنص الفرصة التي فتحها أمامه 

 أنه سلك مس��لك القوى الفاشلة جماهيريًا ودخل 
ّ
المؤتمر الشعبي العام إال

خلية التحالفات المرفوضة من الش��عب رغم وجاهتها ودفع بنفس��ه دفعًا 
الى االنضمام الى القوى السياسية الفاش��لة وطبع نفسه مع تلك القوى التي 
تعتمد عل��ى المراوغة وعدم الصراح��ة واتخاذ المواق��ف الرمادية التي لم 
تخدم المصال��ح العليا للبالد والعباد، وقد برز ذلك الفش��ل الذي وصل حد 
التآمر من خالل البيانات التي كانت تتخذها تلك القوى مجتمعة أو منفردة 
في قضية حرب صعدة، ثم جاءت القضية الوطنية األخرى المتعلقة بحرب 
اليمن ضد اإلرهاب حي��ث ان تلك القوى لم تصدر بيان��ًا واحدًا واضحًا ضد 
اإلرهاب األمر الذي زاد من حدة االغتراب بين تلك القوى السياسية والشعب، 
ولم تتوقف ضبابية المواق��ف ووقوفها في المربع الرمادي، فعند ظهور ما 
يس��مى بالحراك الجنوبي جميع تل��ك القوى لم تتخذ موقف��ًا وطنيًا صادقًا 
وظل المؤتمر الشعبي العام الوحيد الذي يلتزم المواقف الواضحة والشفافة 
التي تحملت مسئولية البالد والعباد وحذرت من مخاطر المواقف الضبابية 
والمراوغة السياس��ية العمياء واس��تمر نضال المؤتمر الش��عبي العام في 

الحفاظ على الشرعية الدستورية باعتبارها إرادة الشعب.
 إن مازاد من حدة االغتراب بين االحزاب السياسية التي وصلت الى السلطة 
عبر الفوضى التدميرية والش��عب تلك التحالفات المش��بوهة التي جمعت 
كل القوى االنقالبية تحت س��قف خيمة واحدة كل ط��رف يعصب على رأي 
اآلخر ويدفع به الى ساحات الغرور والتغرير والتدمير وأوهموا العالم بأنهم 
جميعًا على قلب رجل واحد، ألن ذلك لم يكن حقيقًا بل إن التحالف كان على 

أساس اسقاط النظام وتدمير البالد فقط.

علي عمر الصيعري

صحيفة تاجر 
حرب وغاوي 

سلطة

 في نهاية األسبوع الماضي، أضحكتني "أخبار اليوم" حتى 
كدت أش��رغ بريقي، عندما طالعني موقعها االلكتروني 
بما يش��به التقرير اإلخباري يقول في��ه : أن مصدر رفيع 
 بالحديث أعلمها بصفقة ومفاوضات 

ً
المستوى ليس مخوال

تجري في الخفاء هدفها اقناع الزعيم علي عبد الله صالح 
بالتنازل عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام لألخ الرئيس / 
عبدربه منصور هادي األمين الع��ام للمؤتمر . وأن مقابل 
حة إلى صدق  ذلك دفع أموال طائلة جدًا لألخ الزعيم.. ملمِّ

ما نشرته قبل أسبوع حول هذا الموضوع.
 يا لس��خافة وصفاقة هذه الصحيفة الت��ي ال تعرف من 
المهنية الصحفية س��وي ذيل الجم��ل . الحظوا مفردات 
الخبر " صفقة " ، " مفاوضة " ، " مقايضة" ، " مبالغ طائلة 
 
ً
جدًا " ومرجعيتها " مصدر رفيع المس��توى ليس مخوال

بالحديث " ؟!! ما هذا ؟ " فتة موز " أم " »خبز« صحفي ؟!! 
أال يعلم القائمون على هذه الصحيفة المدعون بالمعرفة 
السياسية والحزبية الواسعة، وما هم كذلك، أن لكل حزب 
كبير س��لطة عليا هي المؤتمر العام لهذا الحزب أو ذاك 
هي التي تقرر، وبالتصويت، من يكون رئيسًا لحزبها ؟!! . 
وأن اللجنة الدائمة للمؤتمر الش��عبي العام لم تشرع بعد 
في اإلعداد والدعوة لهذا المؤتمر القادم ؟!! ، وأن ال يحق 
لرئيس المؤتم��ر التنازل عن منصبه لق��اء حفنة دوالرات 
وإال ُوصم بالخيان��ة وأحيل للجنة الرقابة الحزبية ؟ !!، وأن 
الزعي��م علي عبد الله صالح مؤس��س هذا الح��زب الرائد 
يربأ بنفس��ه عن مجرد التفكير في مش��روع كهذا .!! يا 
لبؤس وتعاس��ة هذه الصحيفة التي ال ماء وجه يردها وال 

حياء يرعويها !!
أم��ا في مطلع ه��ذا األس��بوع � أي يوم الس��بت الماضي � 
فقد أقدمت هذه " الخرقاء " على نش��ر خبر يرفع نس��بة 
األدرينالين في دم أي خبير أو محلل سياسي متخصص في 
الشأن اليمني ، قبل القارئ ، وهاكم وجيز هذا الخبر ، ولكم 
الحكم على ناشره وصاحب هذه الصحيفة التي دأبت منذ 
صدورها على الكيد للجنوب بما تحمله من حقد وضغينة 
عل��ى أبنائه ، وه��ي التي تس��ببت في إيق��اف أكبر الصحف 
اليمنية الصادرة في الجن��وب وأعني بها صحيفة " األيام 
" ، إليكم م��ا اوردته من خبر يخدم اإلره��اب ويخفف من 
هزيمته في " ش��بوة " و" أبين " ، وفي نفس الوقت يكيد 
لألخ الرئيس ووزير الدفاع وكل الضباط والجنود الشرفاء 
الذين سالت دماؤهم فداء تطهير الجنوب من اإلرهاب / 
رت قي��ادات في الحراك 

ّ
يقول خب��ر " أخبار اليوم " : )حذ

الجنوبي مّما وصفته باأله��داف الخفية على القاعدة التي 
تش��نها قوات الجيش واألمن اليمني منذ نحو عشرة أيام 
في محافظتي ش��بوة وأبين الجنوبيتين ، مش��يرة إلى أن 
هناك حملة عسكرية مجحفلة في هاتين المحافظتين لها 
أهداف خفية بعيدة عن مسميات الحرب على اإلرهاب أو 
القضاء على تنظيم القاعدة وعناصرها في مناطق المحفد 
وعزان وميفعة التابعة لشبوة وأبين.( ويستطرد الخبر 
الذي يسيء لمالك هذه الصحيفة الموبؤة قائال : )واعتبرت 
تلك القي��ادات أنه في الوقت الذي يس��عى ه��ادي لفرض 
 من خالل 

َ
س��لطته في الجنوب بقوة السالح يس��عى أيضا

هذه الحملة العسكرية � بحس��ب قيادات في الحراك � إلى 
السيطرة على الجنوب بسالح هذه الحملة العسكرية حيث 
ترى تلك القيادات أن مراكز القوى الجنوبية التي يتزعمها 
هادي اليوم يسعى إلى أن تكون بعض القيادات الجنوبية 
في المس��تقبل هي القوى المس��يطرة عل��ى الجنوب التي 
تمتلك السالح والجيش ولديها جناح سياسي يتم تشكيله 
من خالل بعض مكونات الحراك الجنوبي التي تؤازر هادي 
الي��وم وتحاوره باس��م الح��راك الجنوب��ي( . نكتفي بهذا 
وال تعليق لدينا على هراء وافتراء ذل��ك القيادي الجنوبي 
مجهول الهوية ، والذي نعتقد أنه صاحب هذه الصحيفة 
الش��مطاء ، بل نترك الحكم لكم أعزائي القراء على النوايا 
الخبيثة التي يضمرها أصحابها على وطنهم وجيش��هم 
وهم ج��زء منه ومدع��ون حمايته م��ن خ��الل مناصبهم . 
ولكنهم لألس��ف تجار ح��روب وغواة س��لطة هيهات أن 

ينالوها بغدرهم ودسائسهم. 

د. علي العثربي

القوى السياسية واغترابها 
عن اإلرادة الشعبية

توفيق الجندي

د. محسن حسين العمري


