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لماذا ال يعبر 
المؤتمريون عن 

إراداتهم كما يجب؟
> الذي��ن قيل ف��ي وس��ائل االعالم 
إنه��م اس��تقالوا م��ن المؤتم��ر ول��م 
يعلن��وا ذلك بأنفس��هم صمت��وا مدة 
أسبوعين ثم فك اهلل عقدة ألسنتهم وقالوا: 
ننفي ما تردد.. ونؤكد تمس��كنا.. أما الذين 
تعجلوا وأعلنوا استقاالتهم فقد خرجوا من 
مخابئهم.. واحد ينف��ي وواحد يكذب وواحد 
يعتذر.. وباإلجمال عاد الكثير، ولم يبقَ من 
الذاهبين سوى القليل.. والمهم ليس العودة 
بل عدت م��ن أجل ماذا؟ وم��اذا يتعين على 
كل عضو في المؤتمر الشعبي العام القيام 
به في ه��ذه المرحلة الحرج��ة والتي صاروا 
هم فيها عرضة للتهدي��د الصريح من قبل 
الذين يعلنون أنهم س��يعصفون بمستقبل 
من ليس معهم.. اآلن وقب��ل أن يصلوا الى 
السلطة يهددون بذلك، وال أظنهم يمازحون 
أو يرهبون النفوس لمجرد اإلرهاب النفسي 
فقط.. الش��يخ حميد يعتبر من ليس معهم 
عدوًا.. حتى المواطنين الذين احتشدوا في 
الس��بعين لتأييد الرئيس والدع��وة للحوار 
والحفاظ على األمن واالس��تقرار هم أيضًا 
أعداء ألنه��م يمالئون الرئي��س.. والمؤتمر 
الشعبي يجب أن يحل والمؤتمريون يجب أن 
يرحلوا هم أيضًا بعد رحيل الرئيس.. المهم 
أن اليم��ن في الفترة القادمة التي س��تكون 
الس��لطة بيد االصالح ال مكان فيه لكل من 
يختل��ف معهم ولم يس��ارع ال��ى االنضمام 

إليهم.. واآلن!.. وقبل فوات األوان.
عندم��ا ب��دأ المش��ترك يخ��رج مس��يرات 
صاخبة، ويخ��رج المؤتمر مس��يرة مقابلها، 
وف��ي نف��س التوقيت كن��ت أق��ول إن هذه 
لعبة س��خيفة يجب الكف عنها، وخاصة من 
قبل المؤتم��ر ألنه حزب الس��لطة وال يليق 
ب��ه أن يفعل فعل المعارض��ة، لكن ظهر أن 
هذا القول لم يكن سديدًا في ظل استمرار 
الطرف اآلخر ف��ي التحش��يد والتأزيم الذي 
يس��تهدف اآلخر بصورة واضحة ومكشوفة، 
وبالتال��ي أصب��ح م��ن الض��روري تقاب��ل 
االرادتين في الحياة السياسية وفي الشارع 
الى أن تتوصال الى حل ينتزع منهما عناصر 
التضاد والصراع، ويرجع الحياة السياس��ية 
الى حالة التوازن واالستقرار.. وينبغي على 
المؤتمريين أن يمارسوا حقوقهم كاملة في 
الدفاع عن أنفس��هم، واالس��هام الفعال مع 
الحكوم��ة في عودة الحياة الى المؤسس��ات 
التي اختل فيها األداء وفي مقدمتها التعليم، 
وكذل��ك دوره��م في مس��اعدة الس��لطات 
المحلية في مناطقهم على حماية الممتلكات 
العامة التي باتت عرضة للنهب والسطو في 

كثير من المديريات.
إن الع��داء المكش��وف للمؤتمريين يحدث 
حت��ى م��ن قب��ل نخ��ب ومنظمات س��اهم 
المؤتمريون ف��ي انتخ��اب قياداتها.. فعلى 
س��بيل المث��ال ص��ارت كلم��ة »بالطج��ة« 
تالحق الصحفيين المؤتمريين، وفي الوقت 
الذي تم فيه االعتداء عل��ى الصحفيين من 
قبل منفعلين في الطرفين، فإن االعتداءات 
التي يتعرض لها صحفيو المؤتمر والصحف 
الحكومي��ة مس��كوت عنه��ا، وأكث��ر حاالت 
االعتداء كانوا ه��م هدفًا له��ا، بينما نقابة 
الصحفيين تقيم الدني��ا وال تقعدها عندما 
يدعي أح��د من الط��رف اآلخ��ر أن كاميرته 
كس��رت أو تلقى تهدي��دًا من مجه��ول عبر 
الهاتف أو تش��اجر م��ع مجنون.. ل��م نقرأ أو 
نس��مع ش��يئًا حول االعت��داء عل��ى الزميل 
محم��د أنع��م أو من س��بقوه مثل س��لطان 
قطران وولي��د غالب وعش��رات الصحفيين 
الذين اعت��دى عليهم رج��ال اللجان األمنية 

في اعتصامات المشترك.

أحمد محمد راجح

قطرة انتماء

 إقبال علي عبداهلل

علي عمر الصيعري

اخـي املـكـلف :  يمكنك احتساب الضريبة املستحقة عليك طبقًا لنظام الضريبة                                           
املقطوعة وســدادها عبـر احد البنوك املخولة باســتالمها

 بعد إقالة حكومة األخ الدكتور علي 
ال��ى حكومة  محمد مجور وتحولها 
تصريف أعمال.. صار من الضروري 
االتجاه الى تشكيل حكومة تكنوقراط وذلك 
بعد رف��ض االخ��وة في قيادة أح��زاب اللقاء 
المشترك المشاركة في حكومة وحدة وطنية 
تتحدد مهامها وفقًا والمبادرات- مبادرات 
األخ رئيس الجمهورية وم��ب��ادرة فضيلة 
األخوة العلماء- في إعداد قانون االنتخابات 
وتشكيل اللجنة العليا لالنتخابات واالشراف 
على هذه االنتخابات لغرض الخروج بالبلد من 
األزمة التي تعانيها.. وهو ما تعمله األنظمة 
الديمقراطية في العالم إذا أبت المعارضة 

المشاركة في الحكومة.
غير أن ما يجب على حكومة التكنوقراط 
هذه انحيازها التام خاصة في ظرفنا الحالي 
الى جانب الشعب وذلك من خالل رفع معاناته 
المعيشية والحياتية وأال تكون هذه المعاناة 
لدى هذه الحكومة ظرفًا عاديًا يمكن التساهل 
به أو السكوت عنه ألننا نعاني في هذه الفترة 
العصيبة اختالالت في مختلف الجوانب يجب أن 
تحرص الحكومة على حلها ومعالجتها سريعًا 
باالضافة الى مهامها الواردة في المبادرات 
-كما أسلفنا- ألنها اذا لم تعالج هذه االختالالت 
فسندخل في أزم��ات جديدة وبالتالي فإننا 
سنظل ندور داخل دوامة األزمات بما يعني 
عجز الحكومة عن تقديم برامجها وتنفيذها 
ألنه ليس لديها الوقت الكافي إلنجاز البرامج 
والخطط النشغالها بمعالجة األزمات المتتالية.
االخ��ت��الالت  لمعالجة  الحكومة  وانحياز 
وقضايا الشعب المعيشية سيؤدي الى تخفيف 
الضغط على مختلف المستويات على الناس 
وسيعيد الى نفوس المواطنين الطمأنينة بأن 
معيشتهم  محل اهتمام الحكومة، بعيدًا عن 
تكرار التجارب الحكومية السابقة التي عاشت 
ظروفها.. إذ أن لكل حكومة ظروفها التي 

تعيشها.

الحل حكومة 
التكنوقراط

إن تدرك الحقيقة في وقت 
مازال متاحًا لفهمها ومراجعة  
المنحرف، خير من  المسار 
أن يصر البعض على اغراق الوطن 
في الفتن.. وان يدرك البعض الواقع 
المؤلم والبغيض الذي يدبر لليمن، 
خير من ان يتمادى في غيه وضالله 
وزيفه وان يفضح المخطط التآمري 
على وحدة اليمن خير من السكوت 
عليه من أجل تحقيق مكاسب سياسية 
رخيصة التمت بصلة الى الوطن، وان 
تتخذ التدابير الكفيلة بحماية الوحدة 
وص��ون األم��ن واالستقرار والحفاظ 
على الشرعية الدستورية، خير من 
الندم حيث الينفع الندم، وان تتوحد 
القدرات والطاقات لمواجهة التحدي 
األكبر لليمن وهو التشطير والقاعدة 
والحوثية خير من الصلف والعنت 
والتصلب في المواقف الهوجاء وغير 

المحسوبة.
لقد كشفت أحداث المشهد السياسي 
بكل أبعاده أن اليمن مستهدف في 
وح��دت��ه وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره وكيانه 
وت��اري��خ��ه وح��ض��ارت��ه، وان ه��ذا 
االستهداف ليس وليد اللحظة الراهنة 
على االطالق، بل له جذوره التاريخية 
البعيدة وله سيناريوهات متعددة 
مرسومة منذ وق��ت ط��وي��ل، وهي 
تنتظر اللحظة المناسبة للتنفيذ.. 

وي���رى ال��ك��ث��ي��رون من 
المتآمرين على وحدة 
وأم��ن واستقرار اليمن 
لسياسي  ا لمشهد  ا ن  ا
ال���راه���ن ه���و البيئة 
لتنفيذ  س��ب��ة  ل��م��ن��ا ا
مخططاتهم العدوانية 
على الكيان اليمني، ألن 
ع��وام��ل نجاحه حسب 
نية  الشيطا توجهاتهم 
باتت مواتية من خالل 
االحتقان السياسي الذي 
تفتعله أح���زاب  اللقاء 
المشترك، اذ يظهر ان 

كل طرف في المشترك له أجندته 
الخاصة التي يستغل تنفيذها في 
ظل هذا المشهد السياسي المليئ 
لمخيفة،  ا لسياسية  ا ت  لتناقضا با
بمعنى أكثر تحديدًا ان المتآمرين على 
اليمن ووحدته وامنه واستقراره يرون 
ان اح��زاب اللقاء المشترك اليمكن 
للشعب  لكلية  ا دة  اإلرا تحقق  ان 
واليمكن ان يكون لديها اجماع شعبي 
او حتى أغلبية يمكن ان تحقق لها 
الرضا والقبول الشرط الالزم لكسب 
ويسعى  لشعب،  ا وثقة  لشرعية  ا
المتآمرون على الوحدة اليمنية الى 
االستفادة المطلقة من هذا التناقض 
ويرون أنه المناسب لتنفيذ المخطط 

ال��ت��آم��ري ع��ل��ى وح��دة 
اليمن.

ان اص�����رار ال��ل��ق��اء 
العنت  المشترك على 
وال���ص���ل���ف وال��ك��ي��د 
السياسي ق��د زاد عن 
حده وبان خطره وأعطى 
مؤشرًا يؤكد ان اعداء 
الوحدة اليمنية يرون في 
ذلك الصلف وسيلتهم 
منع  و ليمن  ا يق  لتمز
التوحد الذي شكل حجر 
الزاوية في جدار الوحدة 
العربية، وباتت األعمال 
المناطق  على االرض ف��ي بعض 
تحقق اهداف العدو والناس في غفلة 
من أمرهم، واللقاء المشترك اليفكر 
في المستقبل ال القريب وال البعيد وال 
في اليمن، بقدرما يفكر في االنتقام 
الشخصي والحزبي الذي يشفي غليل 

القائمين على ذلك التكتل المشئوم.
لقد ظ��ن أع���داء ال��وح��دة اليمنية 
والعربية ان المشهد السياسي الراهن 
قاب قوسين أو أدنى لتحقيق رغباتهم 
العدوانية على اليمن االرض واالنسان 
وال���دول���ة، فكثفوا م��ن جهودهم 
العدوانية لتغذية الصراعات اليمنية 
وسخروا وسائلهم الشيطانية من 
اعالم ومال وأسلحة وغيرها لتغذية 

تلك الصراعات ظنًا منهم أن الشعب 
مازال جاهاًل وتحت سيطرة الريمونت 
كنترول خصوصًا بعد انزالق بعض 
من كان يظنهم عقالء في مستنقع 
االرتهان السياسي  غير المحسوب، 
والبعض وق��ع تحت طائلة التأثير 
االعالمي المزيف للحقائق، ولم يدرك 
المتآمرون ان الشعب أقوى وأعظم من 
تلك االنزالقات الرخيصة، فقد اكتشف 
الشعب حقيقة التآمر وبالتالي أعلن 
كلمته الرافضة لكل حلقاته وكشفه 

لخبثه وآثاره على مستقبل اليمن.
إن كشف حلقات التآمر على الوطن 
لم تعد خفية على أح��د، فقد بات 
الشعب اليوم على درجة عالية من 
ادراك المؤامرة وأبعادها وأدوات 
تنفيذها.. ولذلك على العقالء في 
اللقاء المشترك ان يكشفوا الحقائق 
ل��وط��ن على  ا وان يغلبوا مصالح 
المصالح الحزبية خصوصًا ان أبعاد 
واضحة  باتت  الوطن  لتآمر على  ا
واليجوز السكوت عليه، الن اليمن 
أكبر من االح��زاب واالشخاص.. وانا 
على يقين بأن الخيرين والحكماء 
والوطنيين الشرفاء لن يقبلوا بأن 
يكونوا أدوات لتمزيق الوطن وتنفيذ 
التآمر على الوحدة اليمنية.. وان شرف 
االنتصار إلرادة الشعب هدف الجميع 

بإذن اهلل.

شرف االنتصار إلرادة الشعب

د. علي مطهر العثربي

جسدت الماليين من أبناء شعبنا 
تها  ا مسير ف��ي  لعظيم  ا ليمني  ا
عية  لشر با تمسكها  نية  لمليو ا
الدستورية وقيادة فخامة الرئيس علي 
عبداهلل صالح للبالد، كما جسدت تمسكها 
بالوحدة والديمقراطية ورفضها لكل أعمال 
الفوضى والتخريب والخروج على النظام 
والقانون..إن المشهد اليوم في الشارع اليمني 
ال يمكن اخفاؤه او تجاوز تداعياته خاصة بعد 
ان انكشفت الحقائق بأن قيادات ما يسمى 
باللقاء المشترك افتعلت أزمة سياسية تنفيذًا 
ألجندة خارجية انعكست بعد تصاعدها الى 

مشهد مقلق على كافة نواحي حياتنا االقتصادية 
واالجتماعية والخدمية.. األمر الذي اليعلم إال اهلل 
نهاية هذا المشهد الذي يجر البالد والعباد الى نفق 

مظلم الخروج منه إال بكارثة السمح اهلل.
من هنا ومن تداعيات هذا المشهد المقلق كانت 
الجماهير التي حققت الوحدة ودافعت عنها وقبلها 
فجرت ثورتي 26سبتمبر 1962م و14أكتوبر 
1963م المجيدتين هي وحدها من قررت اليوم 
التصدي للمخططات الشيطانية المستوردة لما 
يسمى باللقاء المشترك... فخرجت هذه الجماهير 
في كل أرجاء الوطن بالماليين ليكون صوتها واحدًا 
مع القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي 
عبداهلل صالح الذي اليستطيع احد نكران ما حققه 
للوطن من انجازات وتحوالت أؤكد انها أخرجت اليمن 

من الظلمات الى النور.
مشهد الماليين رجااًل ونساء وشيوخًا واطفااًل وهي 

تنطلق في الساحات والميادين بصوت واحد يقول 
نعم لوطن الثاني والعشرين من مايو 1990م.. نعم 
للشرعية الدستورية وللنظام والقانون والتعددية 
التي انطلقت مع قيادة فخامة الرئيس علي عبداهلل 
صالح للوطن قبل نحو ثالثة عقود.. اعتقد انه مشهد 
اليخطئه حتى األعمى ومن به صمم.. مشهد كافٍ 
للرد على نهيق ونباح شرذمة قليلة علقت في جسد 
الوطن ووجدت في مناخ الديمقراطية والتعددية 
مستنقعًا مناسبًا لنموها، شرذمة التمثل إال نفسها 
سارت خلف الشيطان متوهمة انها تستطيع اعادة 
الوطن الى زمن اإلمامة الكهنوتي المباد وزمن 
التشطير الذي ولى دون عودة إال في أحالم قادة 
المشترك وخلفهم أسيادهم الهاربون من محاسبة 
الشعب ألفعالهم االج��رام��ي��ة إب��ان اغتصابهم 

للمحافظات الجنوبية قبل الوحدة المباركة.
الوطن ومهما كان حجم األزمة السياسية التي 
م��ازال »المشترك« يفتعلها ويغذيها، فإن هذه 

الوطن  ان  تؤكد  يوميًا  تنطلق  التي  الماليين 
وقيادتنا السياسية قادر على تجاوز هذه األزمة.. 
وان صوت الشعب يتعالى ليعانق السماء وان بعض 
شبابنا المخدوعين بأكاذيب وتهريجات »المشترك« 
سيعودون الى جادة الصواب وإلى الحوار لتجنيب 

الوطن الكارثة التي يحلم أعداؤنا الوصول لها.
كثيرة هي المشاهد التي أفرزتها األزمة ومنها 
سقوط األقنعة التي كانت تغطي وج��وه بعض 
المتسللين الى تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي 
العام، تهاوت أقنعتهم وتساقطوا مثل أوراق 
الخريف.. ومن هنا فإن قرار الدورة الرابعة للجنة 
الدائمة بفصل هؤالء وتطهير جسد مؤتمرنا منهم 
كان قرارًا شجاعًا يعيد الثقة التي أؤكد انها كانت في 
طريقها الى التالشي بين كوادر وأعضاء المؤتمر، 
والمؤتمر نفسه.. وأعتقد أن هناك عناصر انتهازية 
مازالت تتخفى خلف اقنعة تلوث جسد مؤتمرنا، 

وحتمًا ستزول.
رسالة في الختام نوجهها الى شبابنا المعتصمين 
في ساحة التغيير بجامعة صنعاء، نؤكد كأعضاء في 
المؤتمر الشعبي اننا مع مطالبهم المشروعة والتي 
وجدت تجاوبًا كبيرًا من قبل فخامة الرئيس القائد.. 
رسالة نقول لهم فيها: اعملوا وفق مبادرة الرئيس 
بإنشاء حزب شبابي توصلون من خالله مطالبكم الى 
القيادة وتنهون تسلق احزاب المشترك في ثوبكم 
الطاهر.. ساهموا في بناء الوطن ال هدمه.. اعيدوا 
الطمأنينة الى آبائكم وامهاتكم واخوانكم بداًل من 

جعلهم يعيشون أوقات خوف وقلق وعدم السكينة.

كمال بن محمد الريامي

مجموعة من السجانين في أحد السجون 
والتعذيب  بالضرب  يعتدون  العراقية 
ء  السجنا م��ن  على مجموعة  الوحشي 
العراقيين العزل.. كان هذا المشهد مروعًا وصادمًا 
للماليين حيث قامت قناة »العربية« ببث هذا 
المشهد المأساوي عام 2007م واختلفت اآلراء حين 
ذاك هل كان هذا التعذيب قبل سقوط بغداد أم 

بعده؟!
ورجح البعض انها مشاهد وقعت بعد سقوط صدام 
حسين لتشويه صورته أمام العالم.. والذي يعنينا 
في هذا األمر هو الفضيحة المدوية والمخزية لقناة 
»الجزيرة« حين عمدت يوم 23مارس الماضي إلى 
نشر مشاهد هذا الفيلم المؤلم وادعت ان احداثه 

وقعت في السجن المركزي بصنعاء في 6 مارس.

وكانت هذه الحادثة سقطة عنيفة لقناة »الجزيرة« 
في اليمن، وانكشف القناع عن هذه القناة التي تدعي 
الحيادية وحرية الرأي والرأي اآلخر، وهذه السقطة 
لم تكن االولى ل�»الجزيرة«  ولن تكون االخيرة.. فقد 
سبق وأن قامت بنشر صور لمجموعة من الملثمين 
وهم في سطح أحد المنازل وبأيديهم أسلحة وادعت 
انهم القناصة الذين تسببوا في أحداث الجامعة 
المأساوية، وبعد فحص عميق وتركيز شديد على 
هذا المقطع من الفيديو الذي بثته قناة »الجزيرة« 
تبين انه سجل قبل أحداث الجمعة وانه لم يكن 
في حي الجامعة وال في العاصمة صنعاء وانما في 
محافظة اخرى.. دلَّ على ذلك وجود جبل كبير خلف 
هذا البيت يوحي بتضاريسه انه في مكان آخر من 
اليمن وليس في صنعاء ناهيك عن غموض احداث 
هذا المقطع الذي يوحي بانها مشاهد تمثيلية قام 
بها من يسعون الثارة الفتنة وادعوا زورًا ان مشاهد 

هذا الفيلم كانت في حي الجامعة.

وبعد هذين المشهدين أيقنت بأن »الجزيرة« 
هي من تسبب في نكبة ليبيا، النها أول من ادعت 
وفبركت قيام القذافي بقصف المدنيين في ليبيا 
وحين كنت اقوم بمتابعة القنوات الليبية اجد نفيًا 
رسميًا الح��داث القصف، ويسارع االع��الم الليبي 
إلى بث صور حية ألماكن ادعت »الجزيرة« انها 
قصفت، فيظهر االعالم الليبي صورًا تكشف كذب 
»الجزيرة« خاصة حين يظهر العشرات من اهالي 
االماكن المدعين بقصفها وهم ينفون بشدة حدوث 
أي قصف عليهم..ومن هنا أقسم باهلل العظيم أن 
وراء نكبة الشعب الليبي هي قناة »الجزيرة« والتي 
تريد حاليًا ان تعيد نفس السيناريو في اليمن، لكن 
هيهات هيهات لهم ذلك.. وبفضل اهلل ثم بفضل 
حنكة والدنا القائد علي عبداهلل صالح -حفظه اهلل- 
لن ينجر اليمنيون الى االقتتال ونقول ألعداء اليمن: 

»موتوا بغيظكم«.

»الجزيرة«.. اإلرهاب اإلعالمي

> لحظات  فارقة وحساسة يمر بها  اليمن  
تتعارك فيها قوى الداخل السياسية بكل 
إمكانياتها في معركة يبدو أن من بدأها 
لم يترك لنفسه خط رجعة فهم يلعبون لعبة 
تجاوزت خطورتها القمار السياسي لتصل للعبة 
الموت )يا تصيب يا تخيب( واضعين كل بيضهم 
في سلة واحدة رافضين الحوار ألنهم يدركون 

أن بالحوار تحل المشاكل.
وفي هذه اللحظات الفارقة والمؤثرة يتحتم 
على جميع  أصحاب العقول واألف��ك��ار ومن 
يستطيعون تقريب وجهات النظر أن ال يلتزموا 
الحيدة أبدا بل إن عليهم أن يعبروا عن رؤاهم 
للحل وإخراج البالد من خنادق األنا و)الالعقل( 
,ناصحين الكل وبخاصة )اللقاء المشترك ومن 
وراءه( الرافض للحوار ولآلخر )ال��ذي اختاره 
الشعب( جاعلين كل من  يختلف في الرأي 
معهم هو العدو ومن تسدد له السهام في 
محاولة ترهيب فكري و وأد سياسي بطريقة 
مخالفة للشرع والشريعة.. والحقيقة أن خططهم 
الجتثاث )حزب المؤتمر وأنصاره وكل من صوت 

له وهم طيف وطني مجتمعي كبير( 
ال��ذي تحدث عنه صاحب القسم 
)البافضلي (في تعليق تلفزيوني 
,وهدد به أمين لجنة الحوار الرافض 
الشيخ حميد في مقابلة  للحوار 
تلفزيونية  لهو تهديد ومحاولة 

اغتيال شعب .
عقولهم  يستخدموا  ل��م  فمن  
وعاندوا كابروا وغالطوا وجعلوا 
م��ن  لغة االس��ت��ه��زاء والسخرية 
ونكت المقايل هي إجاباتهم عن 
تساؤالت الشعب ماذا بعد إسقاط 
النظام ؟؟ ليس جديرا البتة أن 

يتحدثوا عن دولة المدنية والديمقراطية فضال 
عن حرية التعبير وهم من خالل مقابالتهم 
وتصريحاتهم وتهديداتهم يكشفون حقيقة 
فهمهم للديمقراطية وقبولهم بالرأي اآلخر .                                                                

كما ان الدائر من األحداث وضح الكثير وكشف 
الذين  السلطة(  ُلهاث   ( االكثر عن حقيقة 

كانت خسارتهم تتعاظم  مع كل 
جولة انتخابية فصاروا يرون في 
االنتخابات مشكلة ال حاًل..وهم اآلن 
يحاولون  الحصول علي ما حرمتهم 
ال��ش��ع��ب بطريقة  أي���اه أغلبية 
تستحق )براءة اختراع(.. فنراهم 
كيف يرفضون اآلخر مقتنعين بل 
معتقدين ومؤمنين أنهم الحق كل 
الحق وغيرهم الباطل.. وهم يرون 
في  الجماهير التي خرجت للتعبير 
عن رغبتها في األمن واالستقرار 
ن  لمتمد ا و لسلمي  ا ف��ض��ه��ا  ر و
لمحاوالت إلغاء صوتها ,الذي أدلت 
به في انتخابات 2006م الرئاسية لصالح علي 
عبداهلل صالح رئيسا ل�ليمن حتى عام 2013م, 

من قبل من اختاروا غيره.
الرئيس  التي يجب ان يدركها  والحقيقة 
والسلطة والمعارضة والكل أن الحشود الكبرى 
التي اجتمعت تحت راية جمعة اإلخاء  لم تكن 
لشخص علي عبداهلل صالح بقدر ما احتشدت 

خوفا على اليمن وسعيا لدرء فتنة ودفاعا عن  
ديمقراطية وحبا لعلي عبداهلل صالح فالجموع 
المحشدة التي فاضت بها  أوس��ع الميادين 
وأعرقها على مستوى اليمن وجزيرة العرب 
) التحرير والسبعين( خرجت مساندة للحق 
والسلم واإلخاء والتسامح مؤمنه باآلخر وحق 
اآلخر في التعبير عن رأيه وقناعاته وباعثة في 
الوقت نفسه برسالة مهمة يعيها العالم بنخبه 
وشعوبه وحكامه  وهي أنها رغم قبولها باآلخر 
واستماتتها ليعبر اآلخر عن رأيه إال إنها ترفض 
كل الرفض أن يلغيها اآلخر أو يجتثها وترفض 
الفوضى وإشعال الفتنة التى ما ان تعم وتتفجر 
لم ولن تستثني احدًا فليس في الفوضى  من 

خير ابدا ابدا .
 وهنا تكمن الكارثة التي ما أن تتفجر فستبدأ 
فوق رؤوس مثيريها ولن تنطفئ إال وقد جعلت 
الخراب هو الباقي وهذا ما يجب أن يدركه الكل..                                              

ولنا لقاء..
Loay.aswadigmail.com

عن محــــــاوالت  اغتيال شعـب !

لؤي عباس غالب


