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الشــباب وجرائــم »االخـــوان«

فيصل الصوفي

يتفق العديد من المحللين السياسيين 
في الداخل والخارج على أن إسقاط النظام 
السياسي القائم في اليمن وتنحي فخامة 
األخ الرئيس عن السلطة، لن يكون سهل المنال 
من واق��ع استقرائهم للمستجدات الميدانية، 
وتسارع األحداث وتطورات المواقف في أوساط 
النظام السياسي بشقيه) السلطة والمعارضة ( 
واألخيرة لم يتبق منها سوى ستة أحزاب هي قوام 
أحزاب  » المشترك« تسعي جاهدة وبكل الوسائل 
والطرق إلسقاط النظام، بينما انحاز ما يزيد عن 
)13( حزبا معارضا في البلد إلى جانب األخ الرئيس 
وحزبه الحاكم ) المؤتمر الشعبي العام( ليعلنوا، 
في اجتماع موسع لهم برئاسة رئيس الجمهورية 
يوم األحد4 أبريل الجاري، عن تشكيل » قيادة 
وطنية لمواجهة التحديات التي يواجهها الوطن 
راهنا«، وأعلنت بدورها تمسكها الوثيق بالشرعية 
الدستورية والديمقراطية ورفضها المطلق لكل 
أشكال االنقالب التآمري عليهما وعلى وحدة الوطن 
وأمنه ومكاسبه وثرواته وسيادته الوطنية، وحملت 
- بلهجة صارمة-  »المشترك« تبعات كل ما استجد 
ويستجد من أعمال تخريبية وإرهابية لتقويض 

األمن واالنقالب على الشرعية الدستورية.
كما يرى بعض المراقبين الدوليين انه على 
الرغم من أن األمور تزداد صعوبة وتعقيدا في 
اليمن لتضغط بدورها على الرئيس  الصالح 
للتنحي ) ف��ورا( - كما تتوهم المعارضة- عن 
السلطة دون قيد أو شرط، إال أن االلتفاف الشعبي 
الكبير حوله، والتأييد لشرعيته الدستورية والذي 
تجلى في المسيرات المليونية المؤيدة له، قلب 
موازين توقعاتهم وأربك بدوره قادة المشترك 
وحلفاءهم من قوى الخارج المتربصة، والعناصر 
الخارجة على النظام والقانون، وأعادهم إلى 
المربع ) صفر( وأوصلهم إل��ى قناعة بعبثية 
االستمرار في التغرير بالشباب والدفع بهم في 
أت��ون تظاهرات الشغب والفوضى، ومواصلة 

االعتصامات بساحات« التغرير«.
وأخيرا رأى المشترك وأزالم��ه في الوساطة 
الخليجية التي أعلن عنها األس��ب��وع الماضي 
فرصته الذهبية لتحقيق مطامعه في الوصول إلى 
السلطة فكان أول من رحب بها وهلل وكبر.. وكان 
المأمول لدى قيادتنا السياسية أن تقبل بها لوال 
تدخل)دويلة( خليجية ضبابية المواقف كعادتها 
لتحول هذه الوساطة إلى ما يشبه ب� » الحكم 
العرفي« باشتراطها إضافة البند األول على هذه 
الوساطة كشرط أساسي، وهو التنحي الفوري عن 
السلطة، األمر الذي دل داللة فاضحة على تدخل 
تلك )اإلم���ارة( في الشأن السيادي والشرعية 
الدستورية لبالدنا، وكان فخامة األخ الرئيس محقا 

في رفضه لهذا التدخل وذلك التطاول.
غير أن الموقف األمريكي المعلن ظهر السبت 
الماضي من هذه الوساطة والقائل:« توقيت 
وشكل االنتقال للسلطة في اليمن يجب تحديدهما 
بالحوار«كان صائبا وواقعيا، وهذا هو عين المنطق 
وجادة الصواب علما أن الوساطة األمريكية هي 
األسبق وال تزال في سعيها إلقناع المغامرين 
والمقامرين من جالوزة » المشترك« و« صائدي 
الوطني واحترام  الجوائز« بالقبول بالحوار 
الشرعية الدستورية وقيم ومبادئ الديمقراطية، 

واالحتكام للغة الفكر والعقل والمنطق.
قال الشاعر:

الفكر حبل، متى يُمسك على طرف
ينط بالثرياء ذلك الطرف

والعقل كالبحر، ما غيضت غواربه
شيئا، ومنه بنو األيام تغترف

متى يعقلون؟!

االدارة العامة لخدمات املكلفني 
 تلفون: 503831 - فاكس: 262618 
 رئاسة مصلحة الضرائب
 تلفون : 260379
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إنه أفضل وقت 
لمعرفة رجال الدين

 أثبت رجال الدين في هذه الفترة التي 
تسيس فيها الجميع أنهم كانوا متدينين 
بال استقامة، وهذا يكفي لعدم الثقة بهم، 
واعني بذلك الذين يطوعون الدين لخدمة 

السياسة على ما فيها من حيل وقذارة.
فكل ما كانوا يقولون للناس باسم الدين 
نسفوه باسم الدين، بل انتقلوا الى الضد وباسم 

الدين ايضًا.
.. الشائعات التي كانوا  الكذب ص��ار مباحًا
يحذرون منها صاروا يصنعونها صناعة.. طاعة 
ولي األمر الذي كان واجبًا شرعًا صار محرمًا شرعًا 
دون ان يتغير شيء في ولي األمر، سوى أنهم 

هذه المرة انغمسوا في السياسة.
كانوا يقولون ان طاعة الوالدين واجبة في غير 
معصية، وان الرسول قال ألحد الشباب لديك 
والدين ورعايتك لهما جهاد في سبيل اهلل.. فمنعه 
من الخروج مع الخارجين لمجاهدة المشركين في 
احدى الغزوات.. اليوم يقولون لالطفال وللشباب 
التطيعوا اآلب��اء واالمهات اذا نصحوكم بعدم 
المشاركة في االعتصامات والمظاهرات، بل 
اعصوهم في هذا األمر واهجروهم هجرًا غير 

جميل.
اهلل يقول: »وأن المساجد هلل فال تدعوا مع اهلل 
أحدًا« وهم اليوم سلبوا من اهلل مساجده ليدعوا 
من فوق منابرها لكل ماسوى اهلل وال يشرعه اهلل.
الى قبل شهرين كانوا يراوغون حول االرهاب 
ويتخذون انصاف مواقف، واليوم يجاهرون في 
الدفاع عن االره��اب ويبررون افعال تنظيم 
القاعدة االره��اب��ي��ة بشتى ال��ط��رق القبيحة 

والمفضوحة.
هذا وغيره كثير.. يفعلونه ويقولونه باسم اهلل 
وكتابه ورسوله وسنته.. هكذا بهذه العمومية 
والجرأة.. وهم بذلك يرونك كم هم مؤهلون 
وج��اه��زون لتسخير الدين لخدمة اغراضهم 
السياسية ومصالحهم  الدنيوية.. حملوا الدين كل 
اقذارهم ولطخوا الشريعة االسالمية بمفاسدهم 

السياسية، وصيروا اهلل ورسوله تابعين لهم.
لقد شعرت باالطمئنان وأنا اقابل نساًء ورجااًل 
يتحدثون على هذا النحو الذي سبق، وذلك دليل 
على انهم يتابعون المواقف والتحوالت بصورة 
جيدة.. فعلى سبيل المثال حدثتني امس امرأة 
مسنة عن الشيخ فالن والشيخ فالن، وتستحضر 
مع كل واحد منهم عبارة »لعنة اهلل عليه«.. قلت 
لهاك التلعني هذا وال ذلك، اللعن غير مفيد.. 
المفيد انك عرفتهم وكونت عنهم هذه النظرة، 
فحافظي على هذا الموقف دائمًا.. ويا »حجة« وانا 

»عبيد ابوش«..!!

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

 م��ازال��ت األزم��ة السياسية في البالد 
ت��راوح مكانها بما تفرزه من تداعيات 
كثيرة وخصوصًا على االستثمار وعلى 
حياة الناس على األجلين البعيد والقريب.. وكلما 
الحت في األفق بارقة لبصيص أمل بالخروج منها 
انبرى المستفيدون من استمرارها بافتعال مشكلة 
هنا وأخرى هناك حتى تظل األزمة.. على حالها 

واستمرار نزيف الدم اليمني الذي صار رخيصًا.
فكما يعرف الجميع بأن ما قبل ثالث جمع فائتة 
تم الشحن والتحريض الفتعال المشكلة التي أودت 
بحياة عدد من األشخاص بعد صالة الجمعة بسبب 
أن جهودًا سعودية وخليجية كادت تؤتي ثمارها 
بالخروج من األزمة.. فجاءت هذه الحادثة األليمة 

لتعيد األزمة الى مربعها األول.
وي��وم الثالثاء الفائت يتكرر نفس األسلوب 
وبنفس اآللية.. ثم تبعه يوم الجمعة حيث جاءت 
حوادث القتل والجرح ردًا على قرار مجلس التعاون 
الخليجي بتدخل دوله بصفة رسمية إلنهاء األزمة 
بين فرقاء العمل السياسي في اليمن بعد اجتماع 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون واتخاذهم قرار 
التدخل باعتبار أن اليمن عمق استراتيجي لدول 
مجلس التعاون وارتباط أمن هذه الدول بأمن اليمن 
ارتباطًا ال يقبل الفكاك.. فكان أن استشعر األخوة 
قادة دول مجلس التعاون الخليجي مسئولياتهم 
تجاه اليمن وقيامهم بواجبهم نحوه.. فقام من ال 
يريد لليمن األمن واالستقرار بأفعاله في هذين 
اليومين بارتكاب مجزرتين األولى بحق أناس جاءوا 
بوساطة لمحاولة صلح ال ذنب لهم سوى سعيهم 
من أجل حقن الدماء كما تفعل القبائل اليمنية عند 
نشوب نزاع وهذه األفعال ال يقرها شرع وال قانون 
وال عرف قبلي أو اجتماعي.. واألخرى بسبب أنهم 
مارون في طريق عودتهم الى منازلهم بعد اداء 
صالة الجمعة في ميدان السبعين.. فهل وصل 
هؤالء الى هذه الدرجة من الحقد والمتاجرة باليمن 
ودماء اليمنيين؟! وهل يعي الجميع هذه الدسائس 

بحق البالد والعباد؟ وال حول وال قوة إاّل باهلل.

من 
المستفيد؟

 ال اعتق��د مطلق��ًا أن م��ن 
يكنون الع��داء لليمن االرض 
واالنس��ان والدول��ة يخدمون 
ذواته��م او يتصرف��ون من أنفس��هم 
او يمتلك��ون قراره��م وحريتهم، لقد 
أظهرت االحداث ان اولئك مجرد ادوات 
تس��تخدم لتنفي��ذ اجن��دة اليعرفون 
خلفيتها واليدركون أبعادها السياسية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة.. وأنهم 
يش��عرون بحالة من النق��ص ويرون 
ف��ي اليم��ن تاريخ��ًا وعمق��ًا فكري��ًا 
واستراتيجيًا النظير له على االطالق.. 
ولذلك يحقدون على ذلك المجد الذي 
عجزت الدوالرات ان تصنعه لهم، وقد 
استغل االستعمار الجديد هذه الحاالت 
النفس��ية المريضة ورس��م مخططه 
االستعماري الجديد واستخدم اصحاب 
النفوس المريضة سواًء من ابناء اليمن 
او غيرهم مم��ن يش��عرون بالنقص 
ال��ذي اس��تعصى عالجه ف��ي الحياة 

السياس��ية..إن الح��رب 
النفس��ية الت��ي تش��نها 
قن��اة »الجزي��رة« ض��د 
اليمن اليمكن تفسيرها 
في اطار المهنية ومحاولة 
تحقيق السبق الصحفي 
عل��ى  م��ي  عال ال ا و  ا
االط��الق.. الن ماتق��وم 
به تلك القناة حرب على 
اليم��ن واليمنيي��ن ف��ي 
الداخل والخارج واعتداء 
س��افر عل��ى الس��يادة 
اليمني��ة وتدخ��ل ف��ي 
الشئون اليمنية والصلة 

له بالمهنية االعالمية والموضوعية، 
بل ان »الجزيرة« قد وضعت نفس��ها 
طرف��ًا ف��ي منازل��ة الش��عب اليمني 
واالس��اءة الجارحة والبالغ��ة في حق 
اليمنيي��ن، ول��م يع��د ذل��ك العدوان 
واالنحي��از الس��افر خافي��ًا عل��ى أحد 

سواًء في الداخل أو في 
الخ��ارج.. وق��د اصب��ح 
المنصفون ف��ي العالم 
احرار الكلمة المس��تقلة 
يدرك��ون حال��ة التآم��ر 
الذي يتع��رض له اليمن 

بوضوح.
لقد قلن��ا ان اليمن لم 
يتدخ��ل ف��ي الش��ئون 
الداخلي��ة للغي��ر وان��ه 
يحترم مبدأ عدم التدخل 
في ش��ئون الغي��ر، وقد 
بره��ن اليمني��ون على 
ه��ذا التوجه من��ذ وقت 
مبكر، ولم تس��جل االحداث اي تدخل 
لليمن في شئون الغير على االطالق.. 
ورغم ذل��ك مازلن��ا نجد م��ن يتمنى 
زوال اليمن من خارطة الجغرافيا ولم 
يدركوا بأنه اقوى م��ن التآمر واعظم 
من العواصف وأنه قادر بابنائه احفاد 

صن��اع المج��د والحضارة االنس��انية 
واحفاد وانصار رس��ولنا محمد -صلى 
اهلل عليه وآله وس��لم- الذي��ن حملوا 
راية االس��الم في كل أصقاع االرض 
قادر على فضح التآم��ر والوقوف في 
وجه التحديات فاليم��ن الصخرة التي 
تتحطم عليه��ا قوى الش��ر والعدوان 

على مر التاريخ.
يب��دو ان االع��داء الحاقدي��ن الجدد 
على وحدة اليمن وامنه واستقراره قد 
أعمتهم نزعاتهم الذاتية وطموحاتهم 
المغ��رورة ولم يس��تطع اح��د منهم 
دراسة التاريخ اليمني منذ فجر التاريخ 
أو فهم الصراع الذي خاضه اليمنيون 
مع الرومان والفرس ولم يدرسوا نتائج 
ذلك الصراع وما تاله من الصراعات، 
وقد أكد المؤرخون ب��ان اليمن مقبرة 
الغزاة وهي اليوم مقب��رة المتآمرين 
وان النص��ر الدائ��م لليم��ن االرض 

واالنسان والدولة باذن اهلل.

راجعوا التاريخ لمعرفة اليمن

د. علي مطهر العثربي

 كلما أشاهد أو أسمع أن مجموعة 
من شبابنا قاموا بأعمال تخريبية 
واع��ت��داء على الممتلكات العامة 
والخاصة، وقطع الطرقات وتدميرها 
كما هو حاصل في مدينة عدن الساحرة 
واآلمنة، وقاموا بحمل األسلحة النارية لترويع 
المواطنين.. أقول كلما أشاهد أو أسمع مثل 
تلك األعمال أمسك على قلبي خوفًا على 
وطننا الجميل الذي ننتمي إليه وفي ظل 
قيادته الحكيمة فخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام ننعم باألمن واالستقرار ونرفع 

باسمه رؤوسنا أمام العالم خاصة بعد أن أعدنا 
تحقيق وحدتنا المباركة في الثاني والعشرين من 

مايو 1990م.
أمسك على قلبي خوفًا وقلقًا ليس فقط على 
وطننا الغالي ال��ذي يمر اليوم بأزمة سياسية 
خطيرة افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك بالتحالف 
مع الحوثيين واالنفصاليين واالرهابيين من تنظيم 
القاعدة، بل خوفًا وقلقًا على شبابنا المساكين 
المغرر بهم من قبل المشترك واالخوان المسلمين 
»الجناح العسكري لحزب االصالح«.. شبابنا وكما 
شاهدتهم بأم عيني بل جلست مع بعضهم ال 
يتجاوزون العقدين من العمر.. أي أنهم زهور لم 
تتفتح بعد.. هؤالء الشباب وبدافع وتحريض من 
عناصر »االخوان المسلمين« يقومون بدون وعي 
بتدمير الكثير مما أنجزته الوحدة المباركة في 
عدد من المدن الرئيسية مثل عدن والمكال وتعز 
والحديدة.. وعند سؤالهم: لماذا تخربون منجزاتنا 
جميعًا؟! يكون ردهم ترديدًا لما سمعوا يريدون 

»اسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبداهلل 
صالح من السلطة وال��ب��الد!!«.. عجبًا أن نسمع 
هذا الرد الوحشي والبليد حد السخافة من شباب 
أغلبهم لم يتجاوزوا العقد الثاني من العمر.. أي 
أنهم ولدوا وتربوا في زمن قيادة الرئيس علي 
عبداهلل صالح للبالد.. لم يعرفوا الوطن كيف كان 
قبل انتخاب الرئيس صالح قبل ثالثة عقود.. فقط 
يشاهدون اليوم المنجزات من طرقات وخدمات 
صحية وتعليمية واجتماعية ويتنقلون بين كل أرجاء 
الوطن بكل حرية دون حواجز الخوف.. لم يحاولوا أن 
يسمعوا من أجدادهم وآبائهم كيف كانوا يعيشون 
في يمن مقسم يسيطر عليه ثالوث الفقر والجهل 

والمرض.
أقول ذلك بعدما شاهدت مأساة ما فعله هؤالء 
الشباب في شوارع عدن التي نهبت وخربت حتى 
البالط وأعمدة النور الحديثة وأسالك الكهرباء والتي 
سرقت بدافع وتحريض من عناصر »االص��الح« 
الذين يغذون ه��ؤالء الشباب »األب��ري��اء« بأفكار 
معادية للوطن وحتى للدين االسالمي الحنيف الذي 

يحرم كل ما يقوم به هؤالء الشباب من جريمة بحق 
الوطن واألجيال القادمة.. معتقدين أنهم »ينفذون 
أوامر اهلل سبحانه وتعالى وتعاليم السنة النبوية 

الشريفة«..
مناظر مؤلمة نشاهدها اليوم في مدينة عدن 
تحديدًا التي حولها فخامة الرئيس القائد الى 
عروس الجزيرة والخليج في دورة خليجي عشرين 
وجعلت كل القادمين إليها ينبهرون بسحرها وجمال 
مناظرها وعزيمة وإرادة شبابها في التمسك برفع 
شأنها.. أين اليوم هذه العزيمة وهذا الحب لعدن؟! 
من حول حب وعشق البحر والشواطئ والمتنزهات 
الرائعة الى ساحات خراب تدمي القلوب.. إن شبابها 
هم من يعملون بها كل هذا.. ال أقول كل شباب 
عدن بل من سلكوا طريق الشيطان، وأخذت عناصر 

التطرف بأيدهم وقبلها عقولهم الى هذا الطريق.
قلبي على الوطن ليس من أعدائه ألننا قادرون 
على مواجهتهم وهم يعلمون ذلك جيدًا بل من 
أنفسنا المتمثلة في هؤالء الشباب النائمين صباحًا 
في خيام »االعتصامات« وعند الظهيرة يصحون 

ليستلموا مبالغ مقابل تخريب الوطن.
ويبقى السؤال الكبير ال��ذي أوصلني ويقينًا 
الكثير من أبناء شعبنا المصدوم باألزمة وأجندتها 
الخارجية: من أوصل هؤالء الشباب الى هذا النفق 
المظلم والخطير؟! وأين نحن في المؤتمر الشعبي 
العام من هؤالء الشباب وأقصد مراقبتهم وتوفير 
احتياجاتهم التعليمية وقبلها المعيشية وظروف 
مناسبة لهم في االنخراط بالمجتمع بداًل من تركهم 
فريسة سهلة »للوحوش اآلدمية« التي ال تخاف اهلل، 

ال في الوطن وال في أبنائه خاصة شبابه.

 مخاض عسير.. تمر به وتعانيه بالدنا كما 
وصفوها قديمًا، وآالم الطلق بدأت.. فإما أن 
يولد جنينًا قويًا، صحيحًا، والبسمة تظلل 
وجهه البريئ، وإما يكون طفاًل مشوهًا قبيحًا بيد 
واحدة، وعدة أرجل، وهناك من يرى أن الوطن بعد 
المخاض، سيلد غواًل مخيفًا يرعب كل حيوانات الغابة 
بزئيره المهيب، وغيرهم يقول بوالدة مخلوق فيه 
شيء من جرأة األسد، وجبن األرنب، وخبث الثعلب.. 
وال نستطيع تحديد اإلجابة الواضحة الدقيقة، وإن 
حاولنا.. ستكون تكهنات، لكن اإلنسان السوي، في 

كل الحاالت ال يعدم أن يكون التفاول رفيقه.
التكوينات المؤتمرية النائمة التي قهرتها ظروف 
اإلقصاء والقيادات االنتهازية والمريضة.. أهاب بها 
الرئيس أن تصحو من النوم وتطرد من سمائها 
الغيوم الملبدة بالهموم، وتحافظ على األمن 
واالستقرار، وأن تتصدى لكل المحاوالت المسيئة 
للحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية للناس، 
وأن تقف في وجه أشكال التخريب والنهب والتكسير، 
وال ن��دري هل ستحاول!! أم ستبقى على نومها 

وانزوائها عن تفاعالت المشهد السياسي؟!
وبالدنا فيها أشياء غريبة، ومن المفارقات أن 
األقلية تفرض رأيها على األغلبية، وتمرر شروطها، 
وتروج لخطابها كاسبًة أنصارًا في كل يوم، ومحدثًة 
تشويشًا على أفراد المعسكر الوحدوي.. مستندًة 
على األذرع اإلعالمية الضخمة التي تتعامل معها 
محليًا وخارجيًا، فراجت أكاذيب واضحة وغلبت حقائق 
ناصعة، وسمعنا تبريرات »ناعمة« لجرائم خطيرة 

أو انتهاكات فظيعة.
مطبخ »المشترك« شغال، عمال على بطال- 
بتعبير اخوتنا المصريين.. ويفرز في كل دقيقة 
مقوالت ساخنة.. وشعارات »الهبة«.. وعبارات 

الذعة.. وتهكمات صارخة.. وبيانات مخيفة.
التراخي والتساهل وتمييع القضايا، وتقريب 
الشلة أو الشلل الفاسدة.. أثر سلبًا على انخفاض 
أداء المؤتمر، وتراجع دوره القيادي، حتى صار 
البعض يخجل من انتمائه الى هذا الحزب الوحدوي 
الكبير، وال يستطيع أن يشتري إحدى صحفه، وال 
يملك الجرأة أن يتصفح العناوين فقط إن وجدت 

إحداها بالصدفة، ويسري التعامل نفسه مع الصحف 
الرسمية اليومية الثالث، وإن تجرأ أحدهم.. تراه 
يقلب أوراقها، وهو مرعوب، منتقدًا أبرز أفكارها 
لكي يرضي من حوله، وهو من أكبر المستفيدين 

وفي طليعة المقربين من المسئولين »النافذين«.
نخشى أن تأتي فترة -ويبدو أنها قربت- يصبح 
فيها االنتماء الى المؤتمر الشعبي العام أو التعاطف 
مع طروحاته ورؤاه.. جريمة تستحق العقوبة، أو خطًأ 
فادحًا يستوجب االعتذار، وكله بسبب قيادات غير 
جديرة بالثقة ألحقت بحزبها وبالوطن أضرارًا واضحة 
في المحافظات والمناطق، ونعرف أن المرحلة الحالية 
الدقيقة.. ال تتطلب العقاب والمساءلة لكن البد من 
بعض التنبيهات والتوجيهات الشفوية ألصحاب 

الشرائح الثالث.
المرحلة تتطلب استنفار أقصى الطاقات، والحرص 
على توحيد الرؤى، وال ضير من االستفادة من بعض 
تكتيكات المعارضة التي تتحرك في التصعيد وفق 
خطوات محسوبة بالدقيقة والثانية بينما أصحابنا 
يتخبطون.. كَثر المنظرون الفاشلون، وازداد 
المتلونون المزايدون على حساب الطاقات الوحدوية 
الشابة، وكما يقول المثل: »اذا كثر الدّيوك.. عََطل 
الصبح«..األغلبية الصامتة يجب تحريكها، وإعادتها 
الى التشغيل، وتسخير كل قدرات البذل والعطاء 
حتى نجنب البلد الوصول الى المنزلق الخطير، 

والهاوية السحيقة.
واذا وجدت النوايا الصادقة، واالمكانات المسخرة، 
واالعتذارات المهذبة.. سيتحرك الكسول، وينشط 
الخامل، ويتجرأ الصامت، ويقول المحايد رأيه 
بكل صراحة وشجاعة، سيتالشى الشعور بالظلم 
والضيم وإبعاد الكفاءات، ورعاية وإحالل اإلمَّعات 
على حسابهم ممن ال يساوون شروي نقير، وستكون 
الهبة قوية، والردّ على الخطاب اآلخر المغاير.. أكثر 

حدة وموضوعية. 
والصحوة تنفع -وإن كانت متأخرة- في ترميم 
الفجوة، ورأب الصدع، وتضييق مساحات االختالف.. 
واالقتناع الراسخ أن الوطن اليمني الكبير يئن من 
جراح أزمة خطيرة مما يحفز على تضافر الجهود، 
واطالق الطاقات، والمصداقية في الوالء، وطرح 

اآلراء وال��م��ب��ادرات، 
ع��م  ل��م��زا ا وتفنيد 
والتقوالت المذكية 
للفتن واالضطرابات 
وت���أج���ي���ج ن��ي��ران 
االحترابات، ومحاولة 
المخاطبة الحكيمة 
للعقالء  لناصحة  وا
وال����ش����رف����اء ف��ي 

المعسكر اآلخر على أمل الوصول الى القواسم 
المشتركة، والتخفيف من حدة االحتقانات، وتذويب 
الحواجز واألسالك الشائكة التي تغلق منافذ الحوار، 
وتئد مبادرات الخروج من األزمة الراهنة، واذا كان 
هناك اخفاق في المحاولة األولى فليس عيبًا تكرار 
المحاوالت، وطرق األبواب، والمراهنة على صوت 
العقل، وقد قال الشاعر قديمًا عن فالح ونجاح من 

يصبر ويكثر من محاولة قرع األبواب الموصدة:
أخلق بذي اللب أن يحظى بحاجته

ومدمن القرع لألبواب أن يلجا
قبل الختام

ساحة التغيير صدق من وصفها بساحة التغرير، 
فقد غاب ويغيب عنها صائب التفكير، وحسن التدبير، 
ونقاوة الضمير، وصادق التعبير، وعقالنية القراءة لما 
بعد التغيير، وكره التدمير لمقومات الوطن الكبير، 
وعدم استيعاب الى أين البالد تسير؟! في ظل هذا 
الشر المستطير واالصطياد على هذا الحال المرير.

إيماءة
المسيرة المهيبة الضخمة لجمعة »الوفاق«، أرغمت 
الثعابين على العودة الى جحورها، والشياطين الى 

قماقمها، عدا قلة مازالت مصدومة.

آخر الكالم:
قال البحتري:

رزين اذا القوم خفت حلومهم
وقور اذا ما حادث الدهر أجلبا

فتى لم يضيع وجه حزم ولم يبت
يالحظ أعجاز األمور تعقبًا

أبو 3 شــــــرائح..!!

أحمد مهدي سالم

»االخوان« يقودون 
انقالبًا على الشرعية

 
أحمد عبدالعزيز

 أي وطني غيور ومخلص لبالده يدرك تمام 
االدراك أن اليمن تواجه اليوم أزمة حادة 
وكبرى وغير مسبوقة وتتخللها أحداث غاية 
في الخطورة بانعكاساتها السلبية على  الوطن 
والشعب حاضرًا ومستقباًل  وان استمرار هذه األوضاع 
سيلحق بالغ الضرر بهذا البلد وأبنائه جميعًا  دون 
استثناء أو تمييز ألحد..إن األوضاع والظروف التي 
تمر بها البالد في الوقت الراهن تتطلب وبصورة 
عاجلة تغليب الحكمة اليمانية في جميع االطراف 
خاصة التيارات السياسية والحزبية بمختلف ألوان 
طيفها، أواًل باالقرار بحجم هذه األزمة وخطرها 
الكبير على الوطن وأبنائه واالت��ف��اق الجماعي 
الكامل على ذلك، ونسعى بهذا المدخل الحقيقي 
والصحيح والجاد للوصول ال��ى الحلول وتجاوز 
األزمة، حيث لم يعد اآلن ما يحول أو يمنع جلوس 
الجميع على طاولة الحوار وبحث كل المشكالت 
والقضايا بمسؤولية وطنية وشفافية كاملة حتى 
يتم التوصل الى  الحلول والمعالجات التي تصون 
اليمن من الفتن واألزمات وتحقن دماء أبنائه وتحقق 
أمنه واستقراره ووحدته وسلمه االجتماعي من كل 
الشرور والمخاطر التي تحدق به اليوم اكثر واكبر 
من  أي تحديات واجهته في تاريخه الحديث.من 
المؤسف جدًا في هذه المرحلة العصيبة أن تنزع 
بعض االطراف تحديدًا أحزاب اللقاء المشترك الى 
استغالل هذه األزمة بصورة رخيصة لتأزيم الحياة 
السياسية وتأجيج األوضاع أكثر مما هي عليه التزامًا 
بنهجهم واسلوبهم الذي دأبوا عليه دائمًا في السابق 
عبر محطات عدة من التحديات والمحن التي واجهت 
الوطن والشعب والتي كانوا من خاللها وعلى الدوام 
يتمترسون وراء سيناريوهات يعدونها سلفًا ويسعون 
الى تعميمها على الوطن كما يفعلون اليوم بتسعير 
نار األزم��ات ورفض مبدأ الحوار وأية مبادرات أو 
وساطات مهما كانت عقالنيتها وصوابيتها تأتي 
من الطرف اآلخر، الذي يقدم التنازالت تلو التنازالت 
إيمانًا وحرصًا منه على أمن واستقرار البالد، بينما 
نجدهم دائمًا على النقيض من ذلك ال يهمهم 
شيء سوى مصالحهم الحزبية والشخصية الضيقة 
حتى وإن كانت على حساب أمن واستقرار البالد 
وباالنقالب على الديمقراطية والوحدة لتحقيق 
غاياتهم ومآربهم بالوصول الى السلطة وكرسي 
الحكم دون أن يدركوا بوعي أو بغير وع��ي أن 
الطريق الى ذلك هي واحدة ال تعرف االلتواء والتآمر 
واالنقالبات ولكن عبر االنتخابات الحرة النزيهة وعبر 
صناديق االقتراع التي يمثل فيها الشعب ويقول 
عبرها كلمته الفصل وتحديد اختياراته، ألنه هو 
من اختار الديمقراطية نهجًا واسلوبًا للحكم والتداول 
السلمي للسلطة ال تنازل أو ال تراجع عنه مهما كانت 

الظروف واالوضاع والمتغيرات.
إن من الواقعية السياسية اليوم وفي هذه المرحلة 
الدقيقة والعصيبة التي يمر بها الوطن والشعب أن 
يحكم الجميع العقل والحكمة واالرتقاء عاليًا الى 
مستوى يصون مقدرات البالد العليا بما يحفظ 
لها كل مكتسباتها وفي مقدمتها األمن واألمان 
واالستقرار والتمسك بمبادئ الثورة والحرية تحت 

راية الوحدة أكبر وأهم منجزاتنا على االطالق.

 عبداهلل صالح الحاج
 م���ن ال��م��ت��وق��ع ان تطل 
الثعابين برؤوسها فور اعالن 
الرئيس التنحي عن كرسي 
والوحدة  اليمن  الرئاسة وتصبح 
ذبيحة يتقاسمها االعداء من الداخل 
والخارج ومن المتوقع واالكثر احتمااًل 
وقوعه ان يعلن الحراك واالشتراكي 

مع خاليا تنظيم القاعدة واالرهاب 
االنفصال وقيام دولة الجنوب العربي 
االنفصالية كما انه اليستبعد ان يعلن 
الحوثة العصيان واالنشقاق مرة اخرى 
واعالن قيام دولة األئمة في صعدة 
وما جاورها من المحافظات وماذا 
بقي لالخوان المسلمين واالعداء في 
الخارج من الدول الطامعة بخيرات 
اليمن النفطية والمعدنية ياترى! 

ماذا سيكون نصيبهم؟
وقبل ان يحدث أحد هذه االحتماالت 
المتوقعة والتي نتمنى ان اليحدث أي 
منها وقبل ان يعلن الرئيس -حفظه 
اهلل- تنحيه ع��ن ال��رئ��اس��ة يجب 
ان يوثق مايضمن ويكفل لليمن 
ديمومة الوحدة والنظام الجمهوري 
والحفاظ عليهما وعلى سالمة اراضي 
الجمهورية من االنقسام والتجزؤ 

وال��ت��ق��زم ال��ى ع��دد م��ن ال��دوي��الت 
والسلطنات.. وعندما تتوافر كل هذه 
االشتراطات عندها يقدم الرئيس 
الصالح وبقلب مطمئن السلطة الى 
تلك االي��ادي األمينة والتي تتعهد 
امام اهلل وامام الشعب بالحفاظ على 
االمانة وعلى النظام الجمهوري وعلى 
الوحدة المباركة والدفاع عنها حتى 

آخر قطرة دم تجري في عروقهم.

الخــوف ان تطـل الثعابين برؤوسها


