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> أواًل أؤك��د بأن أعضاء المؤتمر 
ن  إ لبيتهم  غا م  ل��ع��ا ا لشعبي  ا
ليسوا ضد  ي��ك��ون��وا جميعًا  ل��م 
االعتصامات الشبابية تحديدًا التي تعم 
معظم محافظات ال��ب��اد.. وذل���ك ألن 
المؤتمر الشعبي يؤمن بأن مطالب الشباب 
مشروعه، وعلى حكومة المؤتمر األخذ بها، 
والعمل بصدق دون تسويف على استيعابها 
من خال إيجاد حلول مناسبة لها.. وأؤكد أن 
حكومتنا )السابقة( لو استوعبت بشكل جيد 
وخاق البرنامج االنتخابي لفخامة الرئيس 
في االنتخابات الرئاسية التي جرت في 

سبتمبر 2006م، حيث تضمن البرنامج االهتمام 
الكبير الذي يوليه فخامته والمؤتمر الشعبي العام 
لقطاع الشباب، وهو ما جدده فخامة الرئيس في 
الكثير من لقاءاته مع الشباب أو أعضاء الحكومة 
وقيادات المؤتمر الشعبي والمجالس المحلية 

بالمحافظات.
نعم نحن مع مطالب الشباب المشروعة ومع 
إعطائها األولوية في برنامج ونشاط الحكومة.. 
مع اعتصامات الشباب السلمية وليس ما هو جاٍر 
اليوم في الشارع من أعمال فوضوية تطورت الى 
تخريب وتدمير للوطن وإقاق السكينة االجتماعية 
للمواطنين ومحاولة زعزعة األمن واالستقرار في 
الشارع اليمني وبث روح الفتنة التي كانت الوحدة 

المباركة قد عملت في القضاء عليها.
نعم نحن جميعًا معارضة وحاكم ومنظمات مجتمع 
مدني وأفراد الشعب مع أن يعبر كل واحد منا في 
اليمن عن رأيه في النظام السياسي وحقها في 
الدعوة الى التغيير ومطالبنا في كشف الفاسدين 
وإحالتهم الى القضاء لمحاسبتهم.. مطالبنا في 
الكثير من االصاحات السياسية واالقتصادية.. 

ولكننا لسنا مع الفوضى والتخريب والخروج عن 
الدستور والقانون والشرعية الدستورية التي 
ارتضينا بها عندما حققنا وحدتنا المباركة في 

الثاني والعشرين من مايو عام 1990م.
الحقيقة المرة التي نشاهدها اليوم والتي - ال سمح 
اهلل - سوف تصل بنا وبوطننا اآلمن والمستقر الى 
طريق الكارثة والتقسيم واالقتتال االهلي وهذا 
ما يريده أعداؤنا في الداخل والخارج من خال 
أجندة خططت في دوائ ر استخباراتية خارجية 
ووجدت عناصر انتهازية مريضة في الداخل على 

تنفيذها..
 والحقيقة األخرى التي ندركها جيدًا معارضة وغير 
معارضة أن النظام السياسي في بادنا يؤمن 
بالتغيير ويسعى اليه عبر الشرعية الدستورية 
ومنها االنتخابات وليس الفوضى ومحاولة لي 
األذرع وتهييج الشارع واستغال مطالب الناس 
المعيشية المشروعة وبث سموم الفتنة بين 

المجتمع.
ولعل المبادرات التاريخية التي أطلقها فخامة 
الوطن  الرئيس علي عبداهلل صالح لتجنيب 
مأزق األزمة السياسية التي افتعلتها ما يسمى 

أحزاب اللقاء المشترك لدليل على حرص القيادة 
السياسية في االنتقال السلمي للسلطة وتفويت 
الفرصة أم��ام من يسعى ال��ى تمزيق الوطن 
وإعادته الى الماضي االسود أيام الحكم اإلمامي 
الكهنوتي المباد والتشطير المقيت في جنوب 

الوطن.
وهناك حقيقة ثالثة وإن كان المشهد المتأزم 
يؤكد وجود الكثير من الحقائق.. حقيقة اختطاف 
اح��زاب المشترك لمطالب الشباب المشروعة 
وتحويلها الى مطالب سياسية عجز المشترك 
في تحقيقها ألنه فاقد االهلية من قبل الشعب 
ووجد هؤالء الشباب الذين ال يمثلون كل شباب 
اليمن بل هم قلة ولكننا معهم ومع مطالبهم 
الحقوقية غير المسيسة، وجدوا فيهم مآربهم 
الشيطانية فانقلبوا اليهم في الوقت الذي يقرأ 
جيدًا برامج وأه��داف هذا اللقاء غير المقدس 
)المشترك( سيدرك أن الشباب بعيدون عن فكرهم 
الحزبي االنتهازي وعودة الى البرامج االنتخابية 
ألح��زاب المشترك في االنتخابات البرلمانية 
والرئاسية والمحلية سيعرف حقيقة فكر هذه 
االحزاب الطائفية اتجاه الشباب وتجنيدهم في 
األعمال اإلرهابية، كما شاهدنا ذلك في الفترة 
الماضية في حضرموت وعدن ومارب وغيرها من 

المحافظات.
من هنا نقول لهذه األحزاب: اتقوا اهلل بالشباب 
الوطن ومستقبل تنميته..  الذين هم عماد 
اتقوا اهلل بالوطن.. الذي لن ينسى في تاريخه 
أفعالكم الشيطانية، أما الشعب قادر وحده على 
مواجهة تلك األح��زاب وقادر على الدفاع وحده 
على مواجهة تلك األحزاب وقادر على الدفاع على 
قيادته السياسية والشرعية الدستورية واألمن 

واالستقرار.

اتقوا اهلل في الوطــن والشـباب

فيصل الصوفي

ط���وال خ��م��س س��ن��وات ل��م يستطع " 
المشترك" أن يمأل زقاقا واحدا من أزقة 
على  ليطالب, من  بالجماهير  ء  صنعا
أكتافها, النظام بالرحيل, كما أجاد في وصف 
عجزه هذا صديقنا األستاذ محمد أنعم, بل لجأ 
إلى المراوغة الثعلبية وتكتيك الكر والفر حول 
طاوالت الحوار مع مؤتمرنا الشعبي العام ومع 
القيادة السياسية ممثلة في فخامة األخ الرئيس - 
حفظه اهلل- وفي األخير قبل بالخضوع واالنضواء 
تحت عباءة ما يسمى ب� " تحضيرية الحوار" التي 
يملكها بامتياز حسين األحمر وإخوانه, مستثمرا 
التنازالت التي كان يقدمها لهم األخ الرئيس 
من أجل المصلحة العليا للوطن, ليحولها هؤالء 
األش��اوس إل��ى مصادر ق��وة سياسية دعائية 
تعينهم على التماسك تحينًا ألية فرصة قادمة.

وف��ي منتصف فبراير م��ن ال��ع��ام ال��ج��اري, 
وعلى هامش تظاهرة مطلبية سلمية قام بها 
طاب جامعة صنعاء,تمحورت حول تحسين 
مناهجهم وضمانة مستقبلهم, تصادفت مع 
مسيرة صغيرة للمحامين واعتصام للقضاة, 
رأى عتاولة " المشترك" فرصتهم المرتقبة 
فدسوا بين صفوف المتظاهرين بعض الشباب 
العاطل عن العمل ومنهم المتحمسون لما كان 
يجري في مصر وما جرى في تونس من أحداث.. 
وأطلقوا على هذه التظاهرات في البداية " 
احتجاجات الشباب" وغذوها بخطبهم الحماسية, 
وإعامهم المحرض, ثم دفعوا بمجاميع طاب 
جامعة اإليمان ليثيروا الشغب والفوضى ويعلنوا 

االعتصام في ساحة الجامعة.
ولم يمر أسبوعان حتى اتسعت دائ��رة هذه 
المشترك لها بمنتسبيه  االعتصامات برفد 
لتتحول إلى ظاهرة سياسية لم تكن في الحسبان 
عندما رفع المندسون شعار " ارح��ل" وأطلق 
المقامرون عليها ما سموه ب� " الثورة الشبابية" 
أوال ثم اختطفوها من الشباب ورموا بثقلهم في 
الميدان بعد أحداث الجمعة 18 مارس الجاري, 
وتوالت مطالباتهم واشتراطاتهم على رحيل األخ 
الرئيس على طريقتهم في اعتساف الشرعية 
الدستورية واغتيال الديمقراطية والمغامرة 
بمستقبل الوطن ووحدته وأمن واستقرار أبنائه..
غير أن جماهير الشعب اليمني في جمعة " 
التسامح" 25 مارس التي اكتظت بهم صنعاء 
وتجاوز عددهم المليون ونيف, وهزت أقدامهم 
شوارعها وميادينها, وعلت هتافاتهم المؤيدة 
لألخ الرئيس والرافضة لإلرهاب والفوضى 
والفساد, أربكت أولئك الحالمين بالقفز على 
السلطة م��ن ساحة " التغرير" إل��ى القصر 
الجمهوري مباشرة وإعادتهم إلى المربع الذي 
خرجوا منه, فثارت ثائرتهم وأطلقوا العنان 
لزيفهم وادع��اءات��ه��م وكذبهم وتغريرهم 
بالشباب والمواطنين لعل وعسى أن تكون 
هناك جولة ثانية على طريقة مصارعة الثيران 

االسبانية, ولكن هيهات..
فالوضع تحت السيطرة, والرئيس صامد في 
وجه القرصنة على النظام والقانون, وكل شيء 
سيأتي بحسابات معلومة وقانونية وشرعية, وقد 
قالها ظهر أمس األول: " إننا صامدون وراسخون 
رسوخ الجبال ولن تهزنا بأي حال هذه األحداث".

قال الشاعر:
فدع الوعيد فما وعيدك ضائري

                              أطنين أجنحة الذباب يضير؟!
) ابن أبي عيينة(

الرئيس صامد فال تصدقوهم

> طلب مني أحدهم 
تعليقًا حول االخوة 
»ال��م��ت��س��اق��ط��ي��ن« 
من  لمستقيلين  ا
المؤتمر  ع��ض��وي��ة 
الشعبي العام فقلت 
ل��ه: ال تعليق لدي، 
عدا أن لهذه األزمات 
ح��س��ن��ات��ه��ا كونها 
أف���رزت -وم��ازال��ت- 
السمين  م��ن  الغث 
وستؤكد لنا االي��ام 
ال��ق��ادم��ة أن جميع 
المتساقطين كأوراق 

الخريف هم من يعتبرون أنفسهم »األذكياء« دومًا 
انهم تلك الفئة التي عنيناها في أحد أعمدتنا في 
العام 2009م عندما قلنا ان هؤالء جاهزون للتأقلم 
مع أي جديد ولهذا ال تستغرب  ان وجدت لهؤالء نفوس 
ال تشبع فهم يحلمون بعضوية المجلس االستشاري 
في اإلم��ارة »االسامية« القادمة كما يزعمون؟ 
ولكني أؤكد مرة أخرى أن الذين يتخلون عن الشرعية 
الدستورية اليوم ويسارعون الى إعان مواقفهم فهم 
بين توصيفين: »األول وهو الواضح جدًا، أن أمثال 
هؤالء كانوا دومًا يتواجدون في المناطق الرمادية 
بمعنى أنهم يريدون أن يكونوا في المنتصف دومًا، 
عليهم  ليسهل  الوسطى  المنطقة  ويحبون  بل 
القفز الى إحدى الضفتين وهؤالء من حذرنا القيادة 
منهم م��رارًا وتكرارًا.. واآلن ما عليك اال أن تلقي 
نظرة عابرة على المتساقطين ك��أوراق الخريف، 
فستجد أعضاء في مجلس النواب ووكاء محافظات 
ومستشاري محافظين،  ولهذا شعرت بالشفقة وأنا 
استمع لحديث االخ المحافظ خالد الديني عبر أثير 
إذاعة المكا وهو يقول: من المؤسف أن يقوم بعض 
أبناء حضرموت ببيع أمنها واستقرارها مقابل ظهور 
أسمائهم في المحطات الفضائية ليعلن انضمامه 
الى هذا أو ذاك ليسجل موقفًا يجامل به أو يستفيد 
منه في المستقبل، ونحن نقول لهؤالء إنكم بهذه 
المواقف تديرون ظهوركم لواجبكم األساسي وهو 

أمن ومصالح حضرموت والوطن.

»S.M.S«رسالة بـ 
إلى الذين باعوا ضمائرهم وشرف انتمائهم لهذا الوطن 
ولتنظيمهم نظير خمسة مايين ريال يمني، من جهة 
معلومة.. اليهم جميعًا عليهم أن يتواروا خلف الجدران 
وال ضير أن يراقبوا الموقف والعزة والنصر دومًا وأبدًا 
للمخلصين الشرفاء الثابتين على مبادئهم، فهم كما 
وصفهم االستاذ سالم احمد الخنبشي: »قرش حنان« 

وسيظلون الى أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

االدارة العامة لخدمات املكلفني 
 تلفون: 503831 - فاكس: 262618 
 رئاسة مصلحة الضرائب
 تلفون : 260379
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> ف��ي م��اي��و 2003م وب��ع��د ظ��ه��ور نتائج 
االنتخابات النيابية التي أغضبت محمد قحطان 
رئيس ال��دائ��رة السياسية للتجمع اليمني 
لاصاح حينها، هذى وهرف في مؤتمر صحفي، وقال 
عبارات مسيئة للرئيس من بينها إنه يحمي الفاسدين، 
وفي اليوم التالي قدمت الهيئة العليا للتجمع اليمني 
لإلصاح اعتذارًا رسميًا لرئيس الجمهورية.. وهذا قبل 
أن تفقد بعض القيادات االصاحية أخاقها الدينية 
والسياسية واالنسانية.. وباألمس كرر قحطان قلة 
األدب، حيث قال: إنهم سيزحفون إلى قصر الرئاسة 
وال��ى غرفة نوم رئيس الجمهورية.. لكن قحطان 
الذي حاكى القذافي محاكاة شائهة.. دار دار بيت 
بيت زنقة زنقة وإلى األمام الى األمام فاق القذافي 
بالتفاصيل الصغيرة.. غرفة نوم غرفة نوم.. وإذا 
كانوا يقولون ذلك بحق رئيس جمهورية وهو من هو، 
فماذا سيفعلون بمن هو دونه وسائر المواطنين الذين 

يختلفون معهم لو واّلهم اهلل علينا؟
فما بعد غرفة غرفة إال سرير سرير..

وحتى اآلن لم يعتذر قحطان وال الهيئة العليا لحزبه 
رغم أن قلة أدبه هذه المرة فاقت كثيرًا اإلساءة التي 
وجدت الهيئة العليا لاصاح عام 2003م أنها توجب 
االعتذار.. وماذا في ذلك فهو وأصحابه في الصفاقة 

اليوم سواء.
قل قحطان أدبه فردت عليه الجماهير كما  رأى ، وزاد 
رئيس الجمهورية وفر لقحطان وحزبه بعض المشقة 

حيث قصر لهم المسافة وخرج الى ميدان السبعين.
لماذا لم يزحف قحطان وأصحابه على اثنتين أو اربع 
أو ست مقبلين أو مدبرين.. ليس هم من تخلوا عن 
دعوة الزحف بل قلة من الشباب المحترمين في ساحة 
االعتصام تمكنوا من اسقاط هذه المغامرة رغم أنهم 
قلة وسط ساحة يكتظ بها االصاحيون وغيرهم 
من األصوليين.. قلة من الشباب لديهم يقظة حيال 
الذين يسعون للجهاد بهم، قالوا إذا كان البد من 
الغزو والزحف فليتقدم »السرايا« قحطان والزنداني 
وغيرهما من امراء الجهاد والغزو.. أما أن يجاهدوا 
ويغزوا بنا وهم جلوس في حصونهم يعدون »الزلط« 
وينتظرون موتنا ثم يخرجون لصاة الجنازة ومراسم 
الدفن والصياح باسم »الشهداء« ثم تكرار الغزو، فا 
زحف وغ��زو.. وال قلة خير وقلة أدب ومتاجرة بعيال 

الناس.
»زنقة« محمد قحطان والزحف الى غرفة النوم.. الى 
األمام غرفة غرفة، لم تستثر المواطنين العاديين 
الذين عبروا عن رد فعلهم على النحو ال��ذي رآه 
قحطان وسائر شيوخ االص��اح، بل استفزت نخبًا 
وشبابًا مطالبين برحيل الرئيس.. وقد قال غير واحد 
منهم: ماذا أراد قحطان بذلك.. هل خدمة النظام؟ 
أما المؤتمريون فرغم اشمئزازهم من قلة األدب 
واحتقارهم لصاحبها، فإن كثيرين منهم يتمنون مزيدًا 

من قلة األدب.. وحيا اهلل بمثل هذه الجمالة..
بالنسبة لي أعتقد أن غرفة غرفة سيقابلها غرفة 
غرفة.. ولسنا بحاجة الى مثل هذا الشحن وتخصيب 
األحقاد.. وقد أثبتت التجربة التي مرَّ  من عمرها أكثر 
من شهر ونصف أن حل األزمة بهذه الطريقة التي يتم 
اتباعها أو فرضها غير مجدٍ بل يشكل خطورة على 
المجتمع بأسره.. والبد من اكراه النفس على اتباع 
الحق.. والتفكير من قبل مختلف األطراف في إيجاد 
تسوية تاريخية تحمل مشروع التغيير وتنهي االحقاد 

والثارات.. وهذا متاح للجميع وبين أيديهم.

أحمد محمد راجح

قطرة انتماء

»زنقة« محمد 
قحطان.. إىل األمام 

إىل األمام غرفة غرفة

 إقبال علي عبداهلل

علي عمر الصيعري

غربلة الفاسدين
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> كم يستبشر أبناء الوطن عندما 
أخ��ب��ار االستقاالت  توصلهم 
المتتالية ألشخاص أنهكوا الدولة 
وعاثوا فيها فسادًا، وأجزم أن كل 
فرد منهم غارق بفساده الى إذنيه، فهم 
لم يقدموا استقاالتهم تنديدًا وشجبًا 
كما يدعون وإذا كانت هذه هي أسباب 
استقاالتهم، فلماذا لم ينتظروا الى أن 
تظهر نتائج التحقيق حول حادثة جامعة 
صنعاء، وإذا كانت السلطة هي الجاني 
فعليهم محاسبة المسبب، فإذا كانوا 
المسببين مأجورين، فعليهم محاسبة 
المسبب أيًا كان، ألن الذين استشهدوا 

هم اخواننا وأبناء جلدتنا.
وبالنسبة للمستقيلين فإنهم بتخيلهم 
أنهم هم من يحبون الشعب وغيرهم 
العكس هم من لطخوا اس��م الدولة 

وعاثوا فيها فسادًا.

أنا شخصيًا والوطن عمومًا لن يندم 
من أحد على أولئك ألنها عملية غربلة 

للكشف عن النوايا السوداء.
عمومًا أنتم محاسبون في أي حال من 
االحوال إما بتهمة الخيانة في االوقات 
الحرجة وإما بتطبيل النظام وهكذا هي 

النهاية لكل جبان وحرباء متلونة..
 إذا كنتم غيورين على الشهداء لماذا 
لم يقدموا استقاالتهم عند مقتل مراد 
الوصابي والمقوت في باب اليمن وعلى 

االخطاء الطبية.

 

مثل أولئك ال يهمهم دم��اء الشهداء 
أو الجرحى وم��ا يهمهم كيف ينجون 
بجلودهم من المساءلة ألنهم عرفوا 
أن هناك نية صادقة من قبل المعنيين 

بتصفية الفاسدين.
أقول هنا لمن لديه سجل يؤهله الى 
االلتحاق بمثل أولئك أن يلتحق بهم 
من أجل أن ال يأخذ وقتًا  على حساب 
نفسية زمائه الفاسدين ويكشف عن 
نواياه واآلن قبل أن يتم اكتشافه أقول 

للمستقيلين من احزابهم : لماذا لم 
تسلموا السيارات وأموال وأثاثات البيوت 
وحتى مابسكم التي تلبسونها من أجل 
يصدقكم الشعب .. أقل شيء وشكرًا 
لكم ألنكم أظهرتم حقيقتكم، فلو أن 
أحدكم أوضح سبب فساده واستقاالته 
أحسن له من أن يتذرع بشهداء من أجل 
أن يعفيه الشعب من فعلته .. سلموا 
كل ما نهبتموه من الدولة من أموال 
وعقارات وممتلكات وعقود أبرمتموها 

مع مستثمرين محليين وأجانب.
 أما نيتكم أو آمالكم بأنكم ستخذلون 
الرئيس فهذا لن يزيده اال قوة وعزمًا 
ومعرفة وال يهمه أصواتكم الرعناء 

واستقاالتكم المشبوهة.
 فعلي عبداهلل صالح يهمه عامة الشعب 

وخاصة البسطاء منهم خاصة.

 أيها القائمين على تنشئة الشباب في 
كل مكان، أنتم وفي أي مجال تعملون 
وفي أي زمان تكونون.. انتبهوا لتنشئة 
الشباب.. اغرسوا في نفوسهم القيم الدينية 
والوطنية، عّلموهم ونشّئوهم على قيم المحبة 
والتسامح والديمقراطية والخير.. وإياكم وتجذير 
ثقافة الكراهية واإلقصاء التي ال تجلب لصاحبها 
ولمن يعيشون معه سوى الدمار والخراب ألنها ال 
توجد سوى قلوب مقفلة وعقول متحجرة ال ترى 
وال تؤمن إال بما وجد وغرس في عقلها.. علموا 
هذا النشء بأننا يمنيون يضمنا وطن واحد.. 
نعيش على أرض واحدة ودين واحد وتاريخ واحد 

وأمة واحدة.
إن ما نسمعه ونراه هذه األيام وخال هذه الفترة 
العصيبة التي تعيشها بادنا، ال يسر حبيبًا بل 
يبهج العدو بسبب التعبئة الخاطئة التي تلغي 
العقل وتغيبه.. إذ أن المعبأ ال يرى وال يسمع إال 
نفسه فقط.. األمر الذي يستوجب معالجة هذه 
التعبئة الخاطئة واقتاعها من جذورها ألنها لم 
ولن تكون في صالح البلد وشعبه وإنما ستتحول 
هذه الثقافة الى وبال يجر مآسي تلو المآسي 
على البلد والناس وهو ما يوجب على الجميع قرع 
أجراس الخطر الداهم الذي سيداهم البلد بسبب 
هذه الثقافة التعبوية التي ال تقبل اآلخر وتنبذه 
وإنما تعمل على تأليه الشخص وتنزيهه ألنه يعد 
نفسه أنه على يقين تام بما يعتقد ويقول كما 

أنها ايضًا تبعد اآلخر إن لم تستأصله..
 إن التعبئة الخاطئة التي نسمع ونرى بوادرها 
هذه األيام تعد نكوثًا عن تحمل األمانة الملقاة 
على عاتق من يقومون بهذا الفعل.. نكوثًا في 
حق اهلل ونكوثًا في حق الوطن وفي حق الشعب 
وفي حق الشخص نفسه الذي يقدم هذه الثقافة 
»إن��ا عرضنا األمانة على السماوات واالرض 
فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها اإلنسان 
إنه كان ظلومًا جهواًل« صدق اهلل العظيم.. ألن 
اهلل سبحانه وتعالى سيحاسبه على ما أدى من 
عمل وما غرس من ثقافة باعتبار النتائج التي 

ستترتب على هذه الثقافة.. واهلل المستعان.

قبول اآلخر

> ينبغي على الذين أزموا 
الشارع احترام اإلرادة الكلية 
للشعب، وعليهم أن يقفوا 
أم��ام المايين من أبناء الشعب 
الذين خرجوا في جمعة التسامح 

وقدموا رسالة إلى العالم مفادها 
أن اليمن لم يعد يقبل باالنقابات 
الدموية، ولم يعد يقبل بمن أزم 
الحياة السياسية، من أجل االنقاب 
على الشرعية الدستورية الذين 
سلكوا مسلكًا خطيرًا يتعارض مع 
اإلرادة الكلية ويميل الى العنصرية 
الفئوية والقبلية والمذهبية المقيتة، 
وأعلنوا تخليهم عن القيم الروحية 
واالنسانية من خال ما أسماه الناطق 
الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك 
بالزحف إلى غرف النوم، ولكم أن 
تتصوروا حالة الفوضى التي ينفلت 
فيها زم��ام السيطرة على الشارع 
والنتائج التي ستسفر عن ذلك الفعل 
المجرم دستورًا وقانونًا وعُرفًا ودينًا 

وإنسانيًا وأخاقًا.
 إن التأجيج الذي ارتكبته أحزاب 
اللقاء المشترك يدل على أن بعض 
عناصرها لم تعد تؤمن بوطن أو 
الى  للوصول  بقدر هوسها  قيم 

السلطة على جماجم 
الناس  م��ن  البسطاء 
والشباب المغرر بهم 
الذين لم يدركوا بعد 
النوايا العدوانية لتلك 
ال��ق��ي��ادات ف��ي أح��زاب 
ال��م��ش��ت��رك، ال��ذي��ن 
يدفعون بالشباب الى 
التهلكة دونما رحمة 
أو إنسانية أو تقدير 
لعواقب ذل��ك الدفع 
الذي تمرد على القيم 

الدينية واالنسانية.
 إن أحزاب اللقاء المشترك أرادت 
ليوم الجمعة سفك الدماء وقتل 
األبرياء والوصول الى السلطة على 
جماجم األبرياء  من الشباب الذين 
جعلتهم سلمًا سهًا ومطية لتحقيق 
اإلرادة  العدوانية على  أهدافها 
الشعبية على حساب المايين من 
اليمنيين الذين يرفضون االحتكام 
الى الطاغوت أو التمرد على الشرعية 

الدستورية، ولم يردعها 
ض��م��ي��ر أو إح��س��اس 
بالمسؤولية عن عواقب 
األفعال اإلجرامية، ألن 
ج��ن��ون ال��وص��ول الى 
السلطة قد طغى على 
تفكيرهم وبات ديدنهم 
»يموت الشعب ليحيوا 
هم وحدهم« وأثبتوا 
م��ن خ��ال شعاراتهم 
ال����زح����ف، ال��غ��ض��ب، 
ال��ث��ورة، أن الشباب ال 
مكانة لهم في عُرفهم 
السياسي وأنهم وسيلة من وسائلهم 
الشيطانية التي يرون أنها تحقق 

غايتهم في الوصول الى السلطة.
التفكير بعمق في شعارات  إن 
أح���زاب اللقاء المشترك، يعطي 
مؤشرًا قويًا للشباب بأن هذه االحزاب 
تريد أن تحرق األخضر واليابس 
وتهلك الحرث والنسل في سبيل 
الوصول الى غايتها وهي الوصول 

الى السلطة وبأي ثمن، وقد وجدت 
ال��ش��ب��اب بغيتها وانخرطت  ف��ي 
قيادات داخل صفوف الشباب تزين 
لهم فعل الجريمة وتشعل فيهم 
نخوة الجاهلية وتثير فيهم الحقد 
والكراهية على الشرعية الدستورية، 
وتدفعهم ال��ى المحرقة دون أن 
تدرك أن الشباب نصف الحاضر وكل 
المستقبل.. ولذلك كان الواجب على 
العقاء داخل أحزاب المشترك سرعة 
التحرك لمنع التغرير بالشباب وتعبئة 
البسطاء بالشر والحقد الكراهية، وأن 
يدركوا بأن أصحاب الطموحات غير 
المشروعة قد أساءوا لإلرادة الكلية 
للشعب وتحدوا كل القيم وتمردوا 
على المبادئ والثوابت وبثوا سموم 
البسطاء من  نفوس  ف��ي  الفتنة 
الناس.. فإذا بقي شيء من االيمان 
بقدسية ال��ت��راب اليمني فينبغي 
التحرك لمنع دعاة الفتنة والتخريب 
داخل هذه األحزاب من أجل الحفاظ 
على التعددية السياسية والعودة الى 
الوسائل المشروعة من أجل الوصول 
ال��ى السلطة، وق��د برهن الشعب 
رفضه المطلق لوسائل العنف، ولن 
يقبل إال بالسلم االجتماعي والتداول 

السلمي للسلطة.

إرادة شـعب

د. علي مطهر العثربي

أوس اإلريــاني

إلى»المتساقطين« 
كأوراق الخريف

بسام ناصر الشويع

 صالح احمد العجيلي

الحكــم للشــــــارع
منذ أن بدأت ما تسمى )ثورة 
الشباب( والداعون لها سواء 
من الشباب أو من أحزاب اللقاء 
المشترك ما برحوا يصدعون رؤوسنا 
بأن )الحكم للشارع( فهل ما زالوا عند 

رأيهم هذا اليوم؟!
لقد ق��ال ال��ش��ارع كلمته صرخة 
مدوية تزلزل آذان من كانوا يعقلون، 
هؤالء الذين كانوا وما يزالون كبني 
إسرائيل في جدالهم العبثي القصد 
منه المماطلة دون رغبة حقيقية في 
التنفيذ، والفارق الوحيد بينهم وبين 
بني إسرائيل أن بني إسرائيل قالوا: 
)وإنا وإن شاء اهلل لمهتدون( ونتمنى 
أن تكون لدى المشترك النية -ولو 

حتى مجرد النية- أن يهتدوا.
إن التطورات المتسارعة فرضت 
على الشارع السياسي تقسيم الناس 

إلى 3 أقسام:
بالرحيل  يطالب  األول:  القسم 
ال��ف��وري دون استعداد للمناقشة 
وال��ح��وار بل حتى مناقشة تسليم 
السلطة أو حتى تحديد اآللية التي 
يرونها مناسبة لتسليم السلطة، فلم 
نسمع من أي طرف في المعارضة 
رؤيتهم الواضحة آللية التسليم، بل 
إن أحد القيادات في المعارضة قال: 
)يسلم الحكم للشعب( وهي رؤية 
-كما ترون- عميقة، مفصلة، وكأن 

فخامة الرئيس سيسلم 
مفتاح شقة مفروشة!!

القسم ال��ث��ان��ي: مع 
تسليم السلطة بآليات 
واضحة، حسب النقاط 
المطروحة س��واء من 
المعارضة أو من فخامة 

الرئيس.
ال��ق��س��م ال��ث��ال��ث: 
األغلبية الصامتة التي 
لم تقرر موقفها بعد، 
وه���ي ال��ت��ي ي��ت��ن��ازع 
كسب  على  لطرفان  ا

أكبر شريحة منها.
إن م��ا ح��دث الجمعة م��ن حشد 
جماهيري ال ينكره إال أعمى أو جاهل 
أو مضمر شرًا، هو بمثابة خروج على 
الصمت للقسم الثالث الذي استفزته 
المكابرة السخيفة والعناد الطفولي 
من قبل المشترك )وأستثني هنا 
الشباب المخلص غير المتحزب(، 
فخرج جزء كبير من هذه األغلبية 
الصامتة، مع العلم أن جزءًا كبيرًا منها 

لم يحدد موقفه بعد.
هذا الخروج المهيب من شأنه أن 
يعيد األقسام التي ذكرناها سابقًا 

إلى 3 أقسام جديدة:
القسم األول: أعتقد أن الشباب في 
هذا القسم سيبدأ بإعادة النظر في 

حساباته، أما المتحزبون 
منهم فسيظلون على 
غ��ي��ه��م ك��م��ا ظ��ل بنو 
إسرائيل فلديهم غاية 
واح���دة ومقصد واح��د 
بغيره وهو  يقبلوا  لن 

الرحيل الفوري.
الثاني: يجب  القسم 
أن يرتفع سقف مطالبه 
بعد هذا التأييد الكبير 
ليتراجع عن التنازالت 
المقدمة من قبل فخامة 
الرئيس ليبدأ الحوار مع 

المعارضة من المربع األول.
القسم الثالث: الذي يفترض به أن 
يكون موقفه متوسطًا بين الطرفين، 
يجب أن يطالب بالرحيل المدروس 
نهاية 2011م أو بداية 2012م أو في 
نهاية الفترة الدستورية في 2013م.
ه��ذه ه��ي التقسيمات الواقعية 
حسب المعطيات الجديدة، وال أعلم 
كيف استطاعت المعارضة من جعل 
الرئيس يبدو في موقف المدافع 
عن نفسه بينما هو يمتلك التأييد 
الكافي )ليمد أبو حنيفة وال يبالي(. 
لكن المعروف عن فخامة الرئيس 
-على عكس ما ي��روج له البعض- 
أنه حريص كل الحرص على دماء 
اليمنيين، ويقدم الحوار على أي حل 

آخر، وإال فإن الجماهير العريضة التي 
له مساحة  الجمعة تعطي  خرجت 
تحرك شرعية كبيرة، إال أنني متأكد 
أنه سيستمر في مبادراته من موقف 
القوي وليس من موقف الضعيف كما 

يحاول البعض إيهامنا.
إن الحكمة والعقل تفرضان على 
المعارضة أن تقبل مبادرة الرئيس 
فهي آخر ما يمكن أن يحصلوا عليه، 
وأستغرب من الشباب وليس من 
المشترك أن يرفضوا المبادرة على 
ال��رغ��م م��ن أنها تحقق مطالبهم 
ولكن تأثير المشترك عليهم تجاوز 
حد المنطق العقاني إلى التشبث 

الطفولي.
الكريمة  لمبادرة  ا أخيرة:  كلمة 
م��ن األخ���وة ف��ي المملكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة اح��ت��وت ع��ل��ى نقاط 
سياسية واقتصادية، ف��إذا كانت 
النقاط السياسية مثار جدل وأخذ 
ورد بين السلطة والمعارضة إال أن 
النقاط االقتصادية نقاط ال يختلف 
أن يكونوا  اث��ن��ان شريطة  عليها 
مخلصين لهذا الوطن الذي نتمنى أن 
يحفظه اهلل، وال أظن أحدًا لم يسمع 
بقول الرسول عليه أفضل الصاة 
والتسليم: )اإليمان يمان والحكمة 
يمانية(، فهل تنتصر هذه الحكمة.. 
سؤال ال أستطيع اإلجابة عليه، بل 

إجابته عند شباب اليمن الحر.


