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رأي
العدمية ومشروع الشيطان

علي عمر الصيعري

من عرقل المبادئ؟!

لإلجابة عن هذا الس��ؤال دعونا نعد قلي ً
ال
الى ال��وراء وتحديداً ال��ى 2011 / 4 / 11م
اليوم ال��ذي دش��ن في��ه المش��ترك حملته
االعالمية الشعواء على المبادرة الخليجية إثر تسريب
قطر عبر قناتها «الجزيرة» خبراً مغايراً لبنود المبادرة
الخليجية ،موعزاً لمعتصمي الساحات بالرفض الكامل
له��ذه المب��ادرة ،األمر ال��ذي ولد اج��وا ًء م��ن التوتر
واالرتياب بين االطراف المعنية بهذه المبادرة.
وبعد أخ��ذ ورد تخللت��ه زيارة مكوكي��ة ألمين عام
مجلس التعاون الخليجي ،قبل الطرفان بالتوقيع على
بنود المبادرة وآليات تنفيذها على أس��اس أن يوقع
عليها ممثلون عن المؤتمر وحلفائه وعن المش��ترك
وشركائه تحت رعاية فخامة االخ رئيس الجمهورية
ومن ثم التصديق عليها من قبله.
وفي اجتماعهم يوم الخميس  19مايو الجاري اتفق
وزراء خارجية مجلس التعاون على أن يوقع خمس��ة
ممثلين من كل ط��رف بحض��ور االخ الرئيس وعدد
من الس��فراء ،ويعني هذا ان يت��م التوقيع عليها في
القصر الرئاسي المؤسسة الدستورية ،وعند وصول
االخ أمين عام المجلس الى صنعاء ظهر الس��بت 21
مايو فاجأه المش��ترك بطلب التوقيع على حدة ،ومن
ثم حضور مراسم حفل التوقيع في اليوم الثاني في
قصر الرئاس��ة ،بينما كان االتفاق على التوقيع ظهر
يوم  22مايو بعد االحتفال بالعيد الواحد والعشرين
للوحدة وقيام الجمهورية اليمنية.
وبعد أن وقع قادة المش��ترك تنصلوا بدورهم عن
الحض��ور لحفل التوقيع مما اضطر س��عادة الس��فير
االمريكي لالتصال بهم سبع مرات طوال ليلة السبت
وصباح يوم األح��د ورفضوا ذلك ناكثي��ن لوعدهم،
االمر الذي ولد أجواء من الش��كوك لدى األخ الرئيس
وزاد م��ن حدته��ا ما أُش��يع بي��ن صف��وف معتصمي
الس��احات صب��اح االحد وأثن��اء عرضهم العس��كري
والكرنفالي المش��بوه من أن كلمة السر للزحف على
القصر الرئاس��ي هي :هل وقع َ؟ ويعن��ون بذلك االخ
الرئيس ليزحفوا جميعهم بمن فيهم قوات فرقة علي
محس��ن األحمر على القصر م��ن دون االنتظار لمدة
الشهر الذي سيس��لم فيه الرئيس س��لطاته لنائبه،
وبالمقابل أدركت الجماهير اليمنية ما يلوح في األفق
من مؤامرة انقالبية حاكها المشترك للنظام ،فتدفقت
الى الشوارع كالس��يل الهادر وحاصرت األخ الرئيس
في كلية الشرطة مطالبة بعدم التوقيع على المبادرة
وامتد طوفانها الى الس��فارة االماراتية حيث األمين
العام للمجلس وعدد من السفراء على أهبة الذهاب
الى القصر الجمهوري.
ومن جانبه ونزو ً
ال عند رغبة الجماهير واستشعاراً
بما حاكه المش��ترك من مؤامرة انقالبية ،اعتذر االخ
الرئيس عن التصديق على المبادرة مما أثار حفيظة
أوالد األحم��ر الذين هم رأس الحرب��ة لهذه المؤامرة
فاش��تبكوا مع قوات األمن في الحصبة وخلفوا جراء
ذلك دم��اراً هائ ً
ال في ع��دد من مؤسس��ات ووزارات
الدولة في خطوة تعتبر خيانة عظمى وفق نصوص
الدس��تور..ويبقى بعد ذلك س��ؤال يق��ول  :لماذا لم
تس��تدرك وس��ائل االعالم الخارجية ه��ذه الحقيقة
وتنقله��ا بأمان��ة ال��ى المحاف��ل العربي��ة والدولية؟
فاسألوها بدوركم االجابة عن هذا السؤال؟
قال الشاعر:
وما خرق السفيه وإن تعدى
بأبلغ فيك من خرق الحليم
متى أحرجت ذا كرم َّ
تخطى
ٍ
إليك بمثل أفعال اللئيم
(البحتري)

االنتصار
لوحدة
الوطن
كانت الوحدة اليمنية ،التي تحققت في
22مايو 1990م من أبرز االحداث التاريخية
المهمة التي شهدتها خاتمة القرن العشرين ،على
الصعيدين العربي والعالمي ،ومثلما تفاجأ العالم
في عام 1962م بانتصار ثورة 26سبتمبر على
أعتى نظام إمامي كهنوتي خرافي ،لم يعرف تاريخ
البشرية مثي ً
ال له ،تفاجأ ايضًا بذلك العمل الرائع،
واإلنجاز االسطوري المذهل ،الذي صنعه اليمنيون
الشرفاء بأنفسهم حينما أعلنوا للعالم أجمع عن
مولد وحدتهم السلمية أرضًا وإنسانًا ،منذ عقدين
وعام من السنين الماضيات ،وما كان لهذا الحدث
التاريخي الكبير والمهم ليتحقق لوال توافر اإلرادة
الوطنية والسياسية لدى قيادة الشطرين ،المستمدة
من إرادة الشعب اليمني بأسره ،ومن إرثه النضالي
الطويل ،وعظمة تضحياته ،التي قدمها على مدى
عقود طويلة ،وفي سياق مختلف مراحل الثورة
اليمنية الخالدة «26سبتمبر و14اكتوبر» وأهدافها
ومبادئها العظيمة.
الوحدة اليمنية ،منجز عظيم ال يضاهيه أي منجز
مهما كبر حجمه وال يشعر بأهمية وقيمة وعظمة
الوحدة إال من اكتوى بنار وعذابات ومآسي التشطير..
كان الوطن  -شماله وجنوبه -يعيش في حالة احتراب
وقطيعة دائمة وكان المواطن اليمني يعاني األمرَّين
من هذا الوضع غير المستقر ،فال يستطيع الراغب من
المناطق الجنوبية والعكس من المناطق الشمالية
التنقل بين الشطرين بسهولة ويسر ،كان عليه أن
يمر بإجراءات أمنية وبوليسية غاية في التعقيد،
تستغرق وقتًا طوي ً
ال ،وهناك الكثير من القصص
والحكايات التي تعكس ما كان يعانيه المواطن اثناء
السفر عبر نقطتي كرش والشريجة ،يعرف تفاصيلها
الكثير من الناس ممن عاشوا تلك الفترة المؤلمة..
لقد دكت الوحدة براميل التشطير والى االبد ،وكسرت
الحاجز النفسي والمناطقي بين أبناء الشعب اليمني
الواحد ،وأصبح اليمنيون اليوم يتنقلون من منطقة
الى منطقة ،ومن محافظة الى محافظة ،بكل حرية،
ومن دون حواجز وال مساءلة ،وال نقاط تفتيش وال
بطائق هوية ..فالوطن واحد ،والشعب واحد.
العيد الحادي والعشرون من عمر الوحدة اليمنية
المباركة يأتي هذا العام والوطن يواجه مؤامرات
ومخاطر تهدد وحدته وأمنه واستقراره وسيادته،
والمخلصون والشرفاء من أبناء الشعب يدركون
ذلك وهم مطالبون قبل غيرهم بالتصدي لمثل
هذه المخططات واالنتصار للوطن ووحدته وللثورة
والجمهورية والديمقراطية والشرعية الدستورية..
ومجداً لوحدة الوطن والشعب ..كل عام وأنتم بخير.

العفنة ..إن حالة اإلصرار
على العدم والعبث أمر
يدل على فقدان الشعور
ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة الدينية
و ا لو طنية و ا ال نسا نية ،
ودليل على موت الضمير،
وعلى حالة الحقد والكيد
والكره للحياة ،ولذلك فإن
من بلغ ه��ذا المبلغ في
حقده على الوطن وأمنه
واستقراره ووحدته ،ينبغي
الحذر منه ،ألنه ال يرتجى
منه خير اً  ،وال يمكن أن
يؤ تمن على مستقبل
البالد والعباد ،ألن ما لديه
قد ُفضح على المأل ،فهذه هي بضاعة
الشر والعدوان وذلك مشروعهم الذي
تستروا به خلف جملة من الشعارات
من أجل الترويج له داخليًا وخارجيًا ،
وارت���دوا أقنعة تخفي الوجه القبيح
من أجل تسويق مشروعهم العدواني
التدميري الذي استهدف الوحدة واألمن
واالستقرار.لقد ُفضحت الشعارات

إن إصرار العبثيين العدميين
على االس��ت��م��رار ف��ي العناد
والمكابرة والكيد ،دليل على
ح��ال��ة ال��ه��وس المركب ال���ذي وصل
اليه أولئك النفر الذين لم يروا منهجًا
لحياتهم غير العدمية والعبثية ،وقد بلغ
بهم األمر ممارسة العدمية والعبثية
من الغرف المظلمة ،وزاد إصرارهم
واستكبارهم وقوع مجموعة من المغرر
بهم الذين سلبت حريتهم واغتصبت
إرادتهم وقبلوا على أنفسهم أن يكونوا
مجرد أدوات تسيرها ق��وى الحقد
والكراهية الذين التزموا منهج العدمية
والعبث ورفض الحياة االنسانية التي
تتوافر فيها السعادة االنسانية وتسمو
فيها قيم المحبة والتسامح والوئام،
ويسود فيها السالم والتعايش السلمي
مع اآلخر والقبول بالرأي والرأي اآلخر
واح��ت��رام الكرامة االنسانيةَ ،
وق ِبل
أولئك النفر على انفسهم حياة الضياع
والشتات والتمزق ،وألفوا القتل والتدمير
وقطع الطرقات وتعطيل حياة الناس
ولم يجدوا بيئة لعيشهم غير هذه البيئة

وس��ق��ط��ت األق��ن��ع��ة
و ا ت��ض��ح��ت ا لحقيقة
وفشل مشروع التدمير
و ا لتخر يب و ا لتمز يق
الذي استخدم كل وسيلة
شيطانية لالنقالب على
الشرعية الدستورية،
وق����د أف��ص��ح��ت كل
االع���م���ال ال��ع��دوان��ي��ة
واالجرامية عن معاني
ودالالت م���ح���اوالت
االنقالب على الشرعية
ال��دس��ت��وري��ة ،وشاهد
المواطن الوجه القبيح
لدعاة االنقالب ،وأدرك
أن أولئك ال يمتلكون إال ما أفرزوه من
أعمال الشر وال��ع��دوان ،وأن كل تلك
اإلفرازات الشيطانية قد هددت الوحدة
الوطنية وأعاقت التنمية وألحقت الضرر
البالغ بالمؤسسات العامة والخاصة،
واحتقرت المواطن واستباحت دمه
وم��ال��ه وع��رض��ه ،وع��رض��ت السيادة
الوطنية للخطر الخارجي ،وعبثت بالقيم

د .علي مطهر العثربي

واالخالق وتجاوزت جوهر الدين وأخلت
بمبدأ الوالء الوطني وأساءت الى حضارة
االنسان اليمني وإنسانيته.
إن ال��واج��ب المقدس يفرض على
الجميع الوقوف أمام إف��رازات األزمة
السياسية التي خطط لها ونفذها
اللقاء المشترك وتحالف من أجلها مع
قوى الظالم والجهل والدمار واصحاب
االطماع الداخلية والخارجية ،ليدرك
المغرر بهم أن مشروع اللقاء المشترك
ال��ذي جمع التناقضات ضد الوحدة
واألم��ن واالستقرار والدولة المدنية
الحديثة ،مشروع يريد لليمن العودة
الى الكهنوت والتسلط واالستعمار،
مشروع يريد أن ينتزع حرية وكرامة
وإرادة االنسان اليمني الذي تحرر في
22مايو 1990م ،مشروع يريد القضاء
على ث��ورة 26سبتمبر و14أكتوبر،
ليعيد اليمن الى عهود الجهل والظالم،
فاحذروا يا شباب اليمن هذا المشروع
التدميري ..ولنتكاتف من أجل حماية
الشرعية الدستورية وصون الوحدة
اليمنية بإذن اهلل.

مخاوف من حرب أهلية

األزمة السياسية الشديدة التأزم
التي تشهدها بالدنا حاليًا أوصلت
الكثير من الناس فيهم سياسيون
ومثقفون وعلماء دي��ن ومشائخ
إلى االعتقاد أن البالد في طريقها إلى
حرب أهلية الخاسر الوحيد فيها الشعب
والمستفيدون أعداؤه في الداخل والخارج.
الحقيقة التي ال نستطيع تجاوزها اآلن
خاصة بعد كل المحاوالت الفاشلة ألحزاب
إقبال علي عبداهلل
«التآمر المشترك» لالنقالب على الشرعية
الدستورية واالس��ت��ي�لاء على السلطة
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر
دون إرادة الشعب المتمثلة بصناديق
الشعبي العام ،بعد أن سدت قيادات أحزاب التآمر
االنتخابات..
أق��ول إن هذه الحقيقة في الوصول إلى حرب المشترك كل الطرق المؤدية لحل األزمة السياسية
أهلية -السمح اهلل -جاءت مؤشراتها الواضحة في التي افتعلتها هذه األحزاب منذ أن هزمها الشعب
اقدام العصابات المسلحة التابعة لـ«جهال الشيخ في االنتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر
عبداهلل األحمر» -رحمه اهلل -واسكنه فسيح جناته2006 ،م ..وتصاعدت في الخمسة األشهر األخيرة
في االعتداء الهمجي على أفراد قوات األمن وتدمير لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم والتندر بكارثة
واحراق واحتالل عدد من المباني الحكومية وسط شديدة ستحل بالبالد إذا ما استمرت قيادات
العاصمة صنعاء وتحديداً في منطقة «الحصبة» «المشترك» ومن معهم من ارهابيين ودعاة
وال��ذي بدأ عصر االثنين الماضي مستخدمين االنفصال والعناصر اإلمامية التي ظلت رغم دحر
األسلحة الثقيلة وسط المباني السكنية مما أسفر اإلمامة في سبتمبر 1962م تحلم بالعودة إلى
هذا االعتداء والهجوم إلى مقتل عدد من رجال الحكم.
تحذير فخامة الرئيس القائد وبيانات مؤتمرنا
األمن والمدنيين األبرياء.
هذه الحقيقة التي حذر منها فخامة األخ علي الشعبي العام من هذا المصير المجهول الذي

مع��ذرة أيته��ا الذك��رى العط��رة التي صار
عطرك فواحاً علينا كلما م��رت ذكراك التي
تمدن��ا باألمل ليس نح��ن اليمني��ون فقط
بل والعرب والمس��لمون في ليل لم تب��د انبالجات
فجره بعد ،وكنتِ أنتِ النور ال��ذي أعاد لألمة ألقها
وبهجتها..
معذرة أيتها الذك��رى العظيمة وأن��تِ تهلين علينا
ونحن نعيش ظرفاً استثنائياً لم نعد نعرف الفرق فيه
بين الحق والباطل ..فقد صار حبل الكذب طوي ً
ال كما
صار الحب��ل على الغارب ربم��ا دون وازع من دين أو
أخالق أو قانون..
نعتذر من��ك ..ألنك أيتها الوح��دة إذ أعطيتنا حقوقاً
أكب��ر م��ن أن نس��توعبها وبالتالي فقد صرنا س��لطة
ومعارض��ة فاقدين للثق��ة فيما بين بعضن��ا البعض،
ربما نستجدي تدخ ً
ال من أيٍّ كان من أجل إصالح ذات
البين  -رغم كثرة المبادرات الداخلية  -وكان المفروض
علينا أن يأتي حل مشاكلنا من داخل اليمن ال أن يأتي
حً
ال عابراً للحدود  -مع حبنا واحترامنا وتقديرنا للجهود
الصادقة لم��ن يقوم بمس��اعدتنا باجتراحه��ا وتأفف
بعضنا من ذلك.
نعتذر منكِ ف��ي ذكراك ،واإلرهاب يكش��ر عن أنيابه
نعرف جي��داً مدى الج��رح الغائر
ال��ذي خلفت��ه عملي��ات اإلب��ادة
الجماعي��ة للمواطني��ن م��ن قبل
متمردي الحوث��ي بصعدة والجوف وعمران
وحج��ة وغيره��ا ،وال��ذي لم يندم��ل حتى
الي��وم ..وندرك جي��داً مدى البش��اعة التي
ارتكبته��ا فصائ��ل الح��راك االنفصال��ي
في بع��ض مديري��ات بع��ض المحافظات
الجنوبية ..ويقين��اً فإن فداحة االمر الذي ال
يقل ش��أناً عن عمليات التفخيخ واالرهاب
التي تس��تهدف أبناءنا وشبابنا الذين كانوا
ضحاي��ا المس��خ الفكري الديني المتش��دد
وفداحته في الخس��ائر البش��رية والمادية
والمعنوي��ة التي خلفتها عملي��ات االرهاب
واالس��تهداف المباش��ر وغي��ر المباش��ر
ألبنائنا وفلذات أكبادنا واقتصادنا الوطني
ومصالحنا مع أصدقائنا وأشقائنا وجيراننا،
وتتجدد اليوم بأكثر من ذلك إزاء االعتداءات
الهمجي��ة الت��ي تق��وم بها عصاب��ات أوالد
األحمر ومليشياتهم المستأجرة من القبائل
وغيرهم.
وجميعها س��يناريوهات تآمرية خططت
الس��قاط الب�لاد ارض��اً وإنس��اناً وته��اوي
جذوعها الممتدة عبر عهود وعقود ماضية
من الحض��ارة االنس��انية الضاربة جذورها
ف��ي أعم��اق التاريخ..ولع��ل جميعنا ليس
بمن��أى عن فداح��ة االره��اب واالرهابيين
الذين ارتكبوا الجرائم واألعمال الالإنسانية

قطرة انتماء
أحمد محمد راجح

معذر ًة ..مايو
العظيم

المتوحش��ة ليلتهم أرواحاً يمنية بريئ��ة جريمتها أنها
تؤدي واجبها الوطني والديني واألخالقي تجاه وطنها
في مختلف مناطق البالد ونحن واقفون نتفرج وكأننا
مكتوفو األيدي ..بل ورغم ذلك فقد صار البعض منا
يعلن جهاراً نهاراً بإقامة دويلته على بقعته ..رداً على
جميلكِ الذي أهديته له في الـ 22من مايو 1990م،
وبدأت تطل علينا مشاريع تفتيتية تهدد وحدة الوطن
واالنسان وتعيد معاناته من جديد وكأن الفترة الماضية
لم تكفه ما عاناه من التشطير وويالته.
نعتذر منكِ ..ألننا نستخدم ثاراتنا السياسية مستغلين

ما يجري في المنطقة العربية من أحداث لننتقم من
الوطن ومنكِ ومن الش��عب ،متوهمين بأننا ننتقم
من الخصم السياسي تحت شعارات وعناوين ال أحد
يعرف ما يخفى وراءها.
أيتها الذكرى العزيزة على قلوبنا المتوهجة في ليل
(الفوض��ى الخالقة) أعيدي لنا تصحي��ح المفاهيم..
وأس��ألكِ ..ه��ل هناك فوض��ى وه��ي فوضى وفي
نفس الوق��ت خالقة؟ ..ما حدود حق��ي الديمقراطي
الذي يمكنني ممارسته ألقف عنده؟ ..هل هذا الحق
ال تحده حدود وال يقف أمامه مانع وال قانون وال أخالق
وال دين وال موروث ..أم أن هذا الحق ينتهي عندما أبدأ
باالعتداء على حريات اآلخرين وتعطيل مصالحهم..
هل يحق لي أن أقوم بعمل قوائم سوداء لمن يخالفني
الرأي أو يحمل صورة أو يكتب شعاراً ال أستسيغه؟ أرجو
أن تش��رحي ل��ي ولغيري وتبين��ي اإلجاب��ة على هذه
األسئلة وغيرها وهي كثر ..لقد استغللنا كل ما منحتِه
لنا من حقوق ديمقراطية أسوأ استغالل تحت عناوين
عدة ومخادعة لغ��رض تجييرها لصالحن��ا ومصالحنا
الحزبية والشخصية بعيداً عن المصلحة الوطنية العليا
التي يجب أن ت��ؤول اليها ..ولذلك كل��ه يجب أن نجثو
أمامك ونحني الرؤوس اعتذاراً منك.

سهام اإلرهاب!!..

بحقن��ا وح��ق وطنن��ا على
م��دى الس��نوات الماضي��ة
..وم��ا خس��ره البل��د م��ن
الملي��ارات نتيج��ة تقلص
مس��ا حة ا ال س��تثما ر ا ت
و ه��ر و ب ا لمس��تثمر ين
والسياح والمهتمين بأرضها
وإنس��انها ..وب��دون ش��ك
فتل��ك المس��اعي التآمرية
نف��ذت فيم��ا أح��زاب اللقاء
المش��ترك وأبواقه��ا كانت
الصك الذي يمنح الشرعية
لتل��ك الجرائ��م س��وا ًء
بتحويره��ا واته��ام الدولة
فيها أو بالتغطية عليها ووأدها في محاولة
فاضحة لتقليص وتقويض سلطات الدولة
بشأن مالحقة المجرمين والمرتكبين لتلك
الفظائع وتعمل بذلك القدر وأكثر اليوم مع
أوالد األحم��ر ومنع الدولة م��ن مالحقتهم
بتصعيد األوضاع واالتجاه نحو االنقضاض
على المعس��كرات ووحدات األمن الخدمية
المرابطة في مختلف المناطق لمنعهم من
تأدية واجبهم وإلحاق األذى بهم.
غي��ر أن تل��ك الواجب��ات والمس��ؤوليات

عبداهلل صالح الحاج
الشعب كل الشعب أنصار
ال��رئ��ي��س علي ع��ب��داهلل صالح
وال��ش��ع��ب ك��ل ال��ش��ع��ب ان��ص��ار
الديمقراطية والحرية ،والشعب
كل الشعب أنصار الوحدة واألمن
واالستقرار.
وك���ل م��ا ي��ري��ده ال��ش��ع��ب من
الرئيس علي ع��ب��داهلل صالح

تحاول هذه العصابات وبتخطيط ودعم خارجي
أن نصل إليه ،كان تحذير لقراءة سياسية ورؤية
مستقبلية فاحصة وم��درك��ة لخطورة األزم��ة
وتصاعد تداعياتها والقوى الخارجية (اقليمية
ودولية) التي تراهن على اسقاط النظام واستبداله
بنظام ضعيف يخدم مخططها الرامي إلى تقسيم
المنطقة في إطار استراتيجية «خارطة الشرق
األوسط الجديد».
من هنا وفي عجالة الستقراء اعتقاد وتخوف
الكثيرين من انجرار الوطن إلى هاوية الحرب
األهلية يجعلنا وفي المقدمة أعضاء وقيادات
وك��وادر المؤتمر الشعبي العام الذي منح ثقة
أغلبية أبناء الوطن في قيادة الوطن إلى التنبه إلى
المخطط التآمري الجديد والقديم في جر الوطن
إلى حرب أهلية خاصة بعد أن رفضت المعارضة
المتمثلة في أحزاب التآمر المشترك كل دعوات
الحوار والمبادرات والتنازالت التي تقدم بها فخامة
رئيس الجمهورية لتجنب البالد أزمة ال تقف عند
حدودها السياسية بل ستعكس نفسها على كل
مناحي الحياة االقتصادية والتنموية والمعيشية
للناس ..ولعل ما أقدمت عليه المليشيات المسلحة
لجهال األحمر األسبوع الماضي ومازالت خير
دليل وشاهد على تحذير فخامة الرئيس وتخوف
المواطنين الذين نعموا بالحرية واألمان واالستقرار
تحت قيادة فخامة الرئيس.

الجدية والصرامة والضرب بيد
م��ن ح��دي��د ض��د ك��ل م��ن خانوا
الوطن وأف��زع��وا أم��ن المواطن
والوطن من عصابات المشترك
وأن ال ي��دع لهم الفرصة أكثر
م��ن ه��ذا باللعب بالنار وصب
الزيت على النار ،وخصوصًا وان

الملقاة على عات��ق الدولة
في القبض على المجرمين
س��رعان م��ا تك��ون مح��ل
حوار وتج��اذب بين طرفي
العملي��ة السياس��ية ف��ي
ا لمؤ تم��ر و ا لمش��تر ك
وتك��رر الي��وم بما يس��مى
الهدن��ة لمن��ح المتمردين
م��ن أوالد األحم��ر فرص��ة
لتعزيز مكانتهم واستعادة
أنفاسهم لالنقضاض على
مؤسس��ات الدولة إلسقاط
النظ��ام ولي��س ف��ي هذا
األم��ر أو المطل��ب غراب��ة
ك��ون م��ن س��بق ووأد الح��وار وعطل كل
الفرص للحلول بفرض شرط إطالق سراح
المجرمين وأصحاب الس��وابق ممن اعتدوا
على المواطنين ف��ي القبيطة ولحج وعدن
وأبي��ن واعتدوا على رج��ال االمن والجيش
وروّعوا النس��اء وأخاف��وا األطفال وقطعوا
الطرقات وس��فكوا الدماء و ..و ..الخ ،وهي
جرائم مسجلة ومدونة ومحتفظ بها..
الي��وم يعي��دون ال��روح لهمجي��ة ذاك
التحالف المش��بوه من إحدى ساحات العلم

بليغ الحطابي

أنصـــــار الرئيــس

المشترك ينفذ أجندة ومخططات
خارجية ممثلة باألجندة الفارسية
االي��ران��ي��ة واألج��ن��دة القطرية
واألجندة االسرائيلية وكلها أجندة
ومؤشرات خطيرة مجتمعة ليس
على اليمن فحسب بل على كل
الدول العربية.

والتعلم ،ساحة جامعة صنعاء لنشر األحقاد
والضغائ��ن ف��ي مسلس��ل انتقام��ي م��ن
أبناء الوط��ن وكل من يناه��ض أفكارهم
الغوغائي��ة وتوجهاته��م الفوضوي��ة ف��ي
سيناريو كش��فت مالمحه الدموية مسبقاً
ومالمح الدول��ة المدني��ة الحديثة الحالل
القبيلة بدي ًال عنها التي نرى لها اليوم صورة
قبيحة الشكل والمضمون .تتكرر هذه األيام
فصول الخوف والرعب التي يراد نشرها في
ربوع الوطن تحت عباءة الحقوق السياسية
وحرية الرأي والديمقراطية والدولة المدنية
«المتوحش��ة» عل��ى أي��دي أوالد األحم��ر
وم��ن تحالف معه��م من أحزاب المش��ترك
واالرهابيي��ن واالنفصاليي��ن والمتمردين
وغيره��م ..من أم��ام جامعة صنع��اء تدار
معركة وهمي��ة يخدمها ضعف��اء النفوس
من المتس��اقطين والواهمين والمغامرين
والمراهنين والباحثين عن مصالحهم.
معركة تخطط لإلجهاز على هذا الوطن
وش��يء اس��مه الجمهورية اليمنية ووحدة
وديمقراطي��ة وحقوق وعدالة متس��اوية..
الخ..وإزاء هذا التهديد الشامل والتحذيرات
المتشدقة ليس هناك من خيار غير االتفاق
والتوافق و الحوار الوطني المس��ؤول طبقاً
لما طرحه ويطرحه رئيس الجمهورية بعيداً
عن المزاعم واالوهام التي سكنت العقول
الملوثة ألدعياء الس��لطة ومحبي التسلط
ومرتهني المغامرات الخاسرة والفاشلة.

ونقول يا فخامة الرئيس علي
ع��ب��داهلل ص��ال��ح ،ال��ن��اس كلهم
ص��ارت عيشتهم نكد اً في نكد
الغاز وال كهرباء ،وال وقود  ..صارت
حياة الناس بائسة ومصالحهم
وأعمالهم معطلة واالقتصاد صار
في الحطيط ،والسبب طولة البال

على عصابات المشترك تفعل
ما تشاء وت��رك الحبل لها على
الغارب تدمر وتخرب المشاريع
االقتصادية والبنية التحتية لدولة
الوحدة والنظام والقانون ،وإذا ما
طال الصبر على أفعال المشترك
االجرامية والعدائية والتخريبية
واالرهابية أكثر من هذا فإن اليمن
ال محالة داخلة على أشر فتنة في
تاريخ اليمن القديم والحديث.

فيصل الصوفي

ابتدعـوا لقلة
أدبهم رب ًا غفوراً!!
االخوان المسلمون عمموا قلة األدب..
خطيب الجمعة يقل أدبه بحق رئيس
الجمهورية ،وشيوخهم كذلك ..ولقنوا
الصغار والكبار التابعين لهم قلة األدب ..وكأن
لهم رسو ًال خاصًا غير الرسول الكريم الذي
أرسله اهلل ليتمم مكارم األخالق ..بل كأنهم
ابتدعوا رب�ًا خاصًا بهم في هذه المرحلة
جعلوه -لقلة أدبهم -رباً غفوراً.
حتى الشيخ ص��ادق األحمر أصبح يقول
عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية تدل على
أنه أُصيب بعدوى قلة األدب ،أو لنقل إن أخس
ما في جوفه خرج مؤخراً من لسانه بعد أن
تلقَّى «مرجام بين العيون».
ال��خ��ص��وم��ة السياسية ب��ي��ن الرئيس
والمرؤوسين ال تعني التخلي عن األدب
واالخالق المحترمة ،والذين يصفون رئيس
دولتهم ب��أوص��اف شنيعة ال يمكنهم أن
يحترموا أي أحد أدنى منه ،والذين يعبرون
عن تجاربهم الشخصية المؤلمة ال يمكنهم
ستر أنفسهم عن المجتمع ال��ذي يدرك
جيداً أنه بعيد تمامًا عن هموم المهووسين
بمعاناتهم الشخصية ..والذين يخطبون
خطبًا مدرة للدموع هم جهلة يفترضون أن
الجماهير غبية وبال عقل..
وهؤالء الذين يقلون أدبهم بحق رئيس
الجمهورية أحسنوا إليه من حيث أرادوا
اإلساءة ،فالجماهير اليمنية تزداد بُعداً عن
قليلي األدب ..وبالمناسبة من واجبنا احترام
الخصوم أو المعارضين عفيفي األلسن،
لكن عليهم أن يتقبلوا العتاب ،فهم بحكم
الغضب الشديد من النظام يذهبون لمجاراة
خصومهم الحقيقيين ،وص��اروا يعتبرون
أنفسهم ج��زءاً منهم ..فما مصلحة هؤالء
عندما يتضامنون مع قوى قبلية معروفة
بكراهيتها ألي شيء اسمه دول��ة وقانون
ومساواة وعصرية وحداثة واستنارة وحرية
وديمقراطية؟!
المؤمنون بهذه القيم الرفيعة يُفترض أن
يقدّروا جهود النظام القائم من أجل تعزيز
مكانة دولة القانون في مواجهة قوى قبلية
متخلفة ..الدولة عندما واجهت عصابة آل
األحمر لم تخطئ..
ال��دول��ة م��ن واجبها أن تستخدم القوة
المشروعة لقمع التمرد ..وهي لم تستخدم
هذه القوة إال في مواجهة تمرد مسلح..
استخدمت سلطاتها المشروعة لمنع جماعة
م��ن اإلض���رار ب��اآلخ��ري��ن ..ب��ل لوقف هذه
الجماعة عن اإلي��ذاء الذي ارتكبته فعليًا..
وهذا اإليذاء وصل الى حد القتل والتدمير
المتعمدين ،وإلى حد أن منطقة الحصبة
صيرتها جماعة التمرد عاصمة لقبيلة حاشد
توازي عاصمة البالد!!

كل اثنين

احمد التميمي

شبيحة الكالم
في الحيلة ألبي نعيم عن سعيد
الحريري عن رجل قال :رأيت ابن
عباس رضي اهلل عنهما أخذ بثمرة
لسانه وهو يقول :ويحك قل خيراً تغنم
واسكت عن الشر تسلم ،فقال له رجل :يا
ابن عباس مالي أراك آخذاً بثمرة لسانك
تقول كذا ،قال انه بلغني أن العبد يوم
القيامة ليس هو على شيء أحنق منه على
لسانه.
يقول أكتم بن صفي التميمي في حفظ
اللسان :مقتل الرجل بين فكيه ،ويقول
العرب لرجل يعظه في حفظ اللسان :إياك
أن يضرب لسانك عنقك ..ولكل ساقطة
القطة وهكذا يحذرنا األول��ون واآلخ��رون
م��ن سقط ال��ك�لام يقول إن ف��ي الناس
من يلتقطه فينحيه ويشعه حتى يودي
قائله ،فهل من متعظ في مجتمعنا الذي
صار الكالم عند الشبيحة والبالطجة على
القنوات الفضائية والشوارع والخيام يهدم
كل ما هو جميل في هذا البلد ويؤدي الى
الشقاق واالختالف والحنق والغضب وخراب
البيوت.
وك��م من مندس أراد بكالمه الملفق
تفريق االخ���وة وال��زم�لاء وزرع الحقد
والضغينة في قلوب االصفياء من أبناء
الوطن..
وقالوا قديماً اللسان أجرح جوارح االنسان..
وقال ابن عبدالباسط :حفظ اللسان راحة
االنسان فاحفظه حفظ الشكر لالحسان..
فآفة االنسان في اللسان وآفة المجتمع من
ألسن الشبيحة ..فاحذروا أيها العقالء من
آفة اللسان.

اخـي المـكلف  :اليجــوز لك فرض واستيفاء الضريبة على مبيعاتـك من الســلع
والخدمات إال بعد تقدمك لالدارة الضريبية للتسجيل وحصولك على شهادة التسجيل
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