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قريباً
لو قرأ الناس

مصائرهم
في لوحة هذا الكون المفتوح

ورأوا ببصيرتهم
أين يروح المال

.وأين تصير الروح
ما اختلفوا يوماً

أو سال على وجه األرض
!مسفوح دم

الثورات يا حضرات..!

النائب 
األمين

ــثــورات؟ ما هو     كيف تكون ال
الشرط األبرز في اندالعها..؟

ببساطة الثورة إما يقوم بها الشعب 
وتسندها القوات المسلحة وإما تقوم 
بها القوات المسلحة ويقف الشعب 
خلفها.. وتعالوا نراجع كيف قامت أبرز 
ثورتين في الحياة المصرية حيث أم 

الدنيا..
۹  عام ١٩٥٢م قام تنظيم الضباط 
األحـــرار بثورة التف حولها الشعب 
المصري فلم تنجح الثورة في القطر 
المصري فحسب وإنما كانت الشرارة 
الملهمة للثورة في أكثر من بلد عربي 
كما حدث في اندالع الثورة اليمنية 
عقب عقد من الزمن وكان للكاريزما 
التي تمتع بها القائد المصري العظيم 
«عبدالناصر» كزعيم قومي ملهم دور 
في ثورات العرب.. أما الثورة المصرية 
األخيرة ٢٠١١م فقد قام بها الشعب 
المصري وحمتها القوات المسلحة 
المصرية فتحقق الشرط المركزي 
للنجاح بصرف النظر عما يرافق الثورة 
من معوقات الثورات والثورات الفئوية 

المضادة.
۹  وإذن فالثورات يا حضرات تحتاج 
الى شرط التناغم واالنسجام بين 
خيار المجتمع وقــادة الجيش وليس 
ــر في تفعيل  مهماً من يسبق اآلخ
إرادة الثورة والتطلع للتغيير.. حدث 
هذا استباقاً في الثورة التونسية التي 
أشعلها بوعزيزي وحسمها الشعب 
بدعم الجيش واألمن فكانت مفردة 
«فهمتكو» وما بعدها من مغادرة بن 

علي الى جدة.
۹  أما الشاهد فهو أن ما حدث ويحدث 
في اليمن هو شيء مختلف في كل 
شيء.. فال الشعب أجمع على الثورة 
وبدأ دونما انقسام الشارع.. وال الجيش 

بدأ فكان إجماع الشعب..
وهــو ما يعني أن االنقسام تحت 
أي نسب في مسارح االستعراض ال 
يفضي اال الى مواجهات دامية.. هي 

الجحيم..
۹  واآلن .. هل أدركتم لماذا النزال 

في أتون أزمة.. وليس ثورة..؟

عبداهللا الصعفاني
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 عبدالولي المذابي

أثار حديث نائب رئيس الجمهورية االخ  
عبدربه منصور هادي لقناة «سي.إن.إن» 
أصداًء واسعة في الشارع اليمني بسبب ذلك الوضوح 
والصراحة التي ميزت تصريحاته حول مجمل القضايا، 
ربما تفاجأ البعض بحديث النائب فهو رجل يبتعد عن 
األضواء ليعمل في الصمت، غير ان حديثه في هذا 
التوقيت وما تضمنه من ايضاحات ضافية تنم عن 
بعد نظر وخبرة سياسية واسعة لهذا الرجل، الذي 
أثبت أنه رجل دولة من الطراز األول خبرته الظروف 
ومعتركات الحياة، وقد أدهشتني تلك الرؤية الثاقبة 
لمكامن الخلل في المعترك السياسي.. فالرجل بدأ 
حواراته مع المعارضة ابتداًء من الفكرة التي تحولت 
من حل إلى مشكلة وأقصد بها االنتخابات، فالحديث 
عنها رغم تشاؤمي من النتائج إال أنه يمثل التحدي 
األكبر واالختبار الحقيقي لمصداقية الطرفين في 
النأي بالبالد عن منزلقات الفوضى والفتن، واعتقد 
أن ما طرحه النائب يؤكد أنه استحق ثقة الرئيس 
وثقة الشعب عن جدارة، فهو اليخفي ايمانه بالتغيير 
ولكنه يفهم شروطه ومتطلباته وهو في ذات الوقت 
التغريه أطماع السياسة وشهوة الحكم رغم اقترابه 
منها إن هو اراد، لكنه رجل يتمثل الحكمة ويبدو 
كرجل مخضرم سياسياً وعسكرياً، يتفهم أوضاع 
البلد وتركيبة القوى المختلفة في المجتمع اليمني 
ويتعامل معها بوضوح وفقاً لمبادئ العقل والمنطق 
وقواعد اللعبة السياسية، وهو في ذات الوقت يؤدي 
دوره الوطني وواجبه الدستوري بمنتهى االخالص 
والنزاهة، ويتعامل مع مختلف القضايا وفق رؤية 
واضحة حدد أولوياتها في أول تصريح له بعد تسلم 

مهام ادارة األمور حتى عودة الرئيس.
وعودة إلى الموضوع األساسي في المقابلة -حسب 
اعتقادي- فقد شخص المناضل عبدربه منصور هادي 
المشاكل التي مرت بها البالد منذ قيام الجمهورية 
اليمنية بمنتهى البساطة مقارنة بين الديمقراطية 
والمصالح المكتسبة أو المفقودة كنتيجة طبيعية 
لهذه العملية، وقال ان القوى السياسية اتفقت على 
التعددية السياسية وهي لم تتعودها قبل الوحدة 
وكــان رفض الحزب االشتراكي لنتائج انتخابات 
١٩٩٣م واتخاذ قرار االنفصال أولى المشاكل التي 
واجهت التجربة الديمقراطية والعمل السياسي في 
اليمن، وآخر تلك المشاكل التهرب من االنتخابات 
النيابية التي كانت مقررة في العام ٢٠٠٩م ثم جرى 
تأجيلها لعامين ولم تتم لتنجم عنها األزمة الراهنة 
وهي نتيجة طبيعية لرفض بعض األطراف االحتكام 

إلرادة الشعب وقواعد اللعبة السياسية.
النقطة االخرى التي اعتبرها غاية في األهمية هي 
عودة الحديث عن امكانية تطبيق المبادرة الخليجية، 
ولكن من خالل وضع اآلليات المناسبة بعيداً عن 
الضغوط التي لم تكن تتفهم حجم الصعوبات التي 
ستعيق تنفيذ المبادرة في حال التوقيع عليها دون 
استيعاب متطلبات التنفيذ التي تضمن عدم تفسير 
البنود على أوجه أخرى التخدم الصالح العام، ولعل 
الدعوة األخيرة التي كشف عنها النائب لجميع األطراف 
من أجل الجلوس الى طاولة الحوار ومناقشة أساليب 
الحل وبما يضمن الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه 
واستقراره والحفاظ على النهج الديمقراطي سيثمر 
عن نتائج طيبة نعتقد انها مرهونة بحسن النوايا لدى 

األطراف المعنية.

من تآمر ومن قتل

؟ ؟
الهمج.. باعوا البالد في سوق الحراج!!

۹  .. «شر البلية ما يضحك».. ومأساة الحصبة التي 
تفطر القلب بوحشية الجريمة التي اقترفتها عصابات أوالد 
األحمر بحق قاطنيها ستظل لعنة تطاردهم عبر األجيال.. 

ثمة ما يضحك وسط بشاعة تلك المأساة.. ومن ذلك:
 ان عصابات أوالد األحمر لم يفرقوا بين قناة «سبأ» 
و«وكالة األنباء اليمنية سبأ.. لذا ظل الهمج يطلقون 

نيران اسلحتهم بحقد على الوكالة.. 
ولــم يتوقفوا ألنهم كانوا 

يشاهدون بث قناة «سبأ» 
ــم ينقطع  مــتــواصــالً ول
ولذلك جن جنونهم.. 
وازدادوا وحشية بعد أن 

تلقوا توجيهات من قائد 
العصابة يطالبهم بالقبض على 
المذيعين والمذيعات وتدمير كل 

أجهزة البث..
۹  ۹  ۹

۹ عرضت عصابات أوالد 
ــزة  ــه األحـــمـــر شـــاشـــات أج

من  نهبتها  لتي  ا تر  لكمبيو ا
المؤسسات الحكومية بالحصبة 

للبيع بسعر (ثمانية آالف ريال).. 
فيما عرضوا أجهزة الكمبيوتر 

للبيع بالفي ريال.. ولم يفرقوا 
بين الشاشة وجهاز الكمبيوتر..

۹  ۹  ۹
 أحد أولئك الهمج ظل يــدور في 
سوق القات بالحصبة عارضاً شاشة 
كمبيوتر ويخاطب من بالشارع: «يا 
ذاك تشتري أم كمبيوتر أصلي.. وأم 

جديد».. ولكن الكل ظل يسخر منه بعد أن شاهدوا 
أنه ال يملك إال الشاشة.. فرجع يحدث صاحبه: «نبيع 

أم رصاص يا ذاك أم تكنولوجيا بوار»..!!
۹  ۹  ۹

۹  أطفال إحدى حارات الحصبة الذين لم يغادروا 

منازلهم قــرروا االنتقام من عصابة أوالد األحمر 
فجلسوا يستدرجون اثنين من صغار السن من 
أعضاء العصابة للعب معهم كرة قدم.. وما أن طرحا 

أسلحتهما حتى قام من قام بنهبها والفرار..
الحادثة أثارت غضب عصابات أوالد األحمر.. الذين 
قرروا االنتقام من األطفال.. لكن كان نفس المقلب 
قد حدث في حي مذبح حيث قام أطفال باستدراج 
طفل من مجندي المنشق علي محسن للعب كرة 
قدم أيضاً وأخذوا سالحه وفروا دون أن يتركوا 

أثراً لهم..
ل  عتقا با م  تقو محسن  علي  ت  مليشيا
األطفال وتقتحم المنازل في محاولة إلعادة 

هيبتهم لدى األطفال.
۹  ۹  ۹

ــوادر المبكية-  ــن ــن ال ۹  وم
المضحكة.. يقال: ان عصابات 

أوالد األحمر عندما احتلوا 
ــة ســبــأ وبعض  ــال وك
لحكومية  ا لجهات  ا
بالحصبة.. قاموا 

كل  بتحطيم 
أجهزة الكمبيوتر 
الــمــحــمــولــة 
ـــــوب»  ـــــت «الب
فق  ا لمر ا بكل 
بطريقة مثيرة 
ــراب  ــغ ــت ــالس ل
خاصة وقد نهبوا 
اتـــفـــه األشـــيـــاء 

وأرخصها..
ــروا أجــهــزة  ــب والــســبــب أنــهــم اعــت
الكمبيوتر المحمولة تلك هي آالت 

حاسبة كبيرة.. ولم يعرفوا انها أجهزة كمبيوتر 
باهظة الثمن..

التعايش السلمي مع المتاريس

< صنعاء ال تقبل فكرة التعايش السلمي بين المتاريس كما تهدف لجان 
الصلح المتعددة ان تفرض ذلك على اليمنيين وإجبارهم على تقبل إعادة 

استنساخ نماذج متاريس بيروت أو جدار برلين الذي مزق المانيا ذات يوم.. 
فأي حوار ال يحقق انتقاالً سلمياً للسلع والمواد الغذائية.. 
وانتقاالً سلساً للغاز والمشتقات النفطية للمواطنين.. 
ويوقف إطــالق النار على خطوط نقل الكهرباء.. 
ويحفظ دماء اليمنيين.. فان الحديث عنه- أي 
الــحــوار-  هو أشبه بلحظات كتابة الوصية 

المرعبة..

< المدعو محمد عبدالمجيد خباطي «خباطي»محمد 
ـــم يــفــلــح بحياته أن يتخبط ويلخبط.. الوطن.. لهذا ال عجب أو أكثر.. عن أحداث يعيش متأخراً سنتين  ــور «خــبــاطــي» الــشــارع يطلق عليه بشيء..ول ــت ــدك نه دكتوراه من اشهر جامعة بأنه «غباطي» بدرجة والشباب يتندرون عليه ال ا كما   . . نية يطا وال كطبيب.. وال كدبلوماسي.. لم يفلح مع السلطة بر

ــت انـــه مــجــرد فاسد  ــب مطاطي!!وأث

< مئات المواطنين العزل قتلوا بأساليب 
فاشية.. مزقت أسلحة الهمج من عصابة 
أوالد األحمر اجساد األطــفــال والنساء 
والشيوخ وهم في داخــل منازلهم دون 

سبب..
ــا حـــدث فــي الحصبة جــريــمــة ضد  م
اإلنسانية.. ومذبحة تفضح سادية تلك 
العصابات التي هاجمت عاصمة اليمن 
واستباحت دماء اليمنيين استناداً لفتوى 

دينية ظل يرددها المدعو الزنداني.. وهو 
يحرض بعض القبائل إضافة إلى الخطاب 

المثير للنعرات القبلية المريضة.
لقد اعتدت عصابة أوالد األحمر على 
كل اليمنيين.. وجريمة الحصبة ومنازلها 
ومتاريسها ودماء أطفالها شاهدة ان الدولة 
أُعتدي عليها.. ان الشعب اليمني يتعرض 
لمذبحة من قبل عصابات مسلحة والبد أن 

تعاقب.. وتحاكم.

أفراح الجبوبي
يحتفل الزميل/ راجح الجبوبي نائب رئيس مجلس إدارة 

وكالة سبأ الخميس 7 يوليو بزفاف نجله المهندس/
بسام

وسيتم المقيل في قاعة الطيف نهاية شارع الرباط 
باتجاه الستين الغربي..

ألف ألف مبروك

صحفيو المؤتمر يدينون 
اختطاف الحزمي

دان الصحفيون العاملون في   
المؤسسات الرسمية وصحف 
المؤتمر الشعبي العام جريمة 
اختطاف الزميل بشير الحزمي من قبل 
أحد مشائخ محافظة إب عندما كان 

عائداً إلى العاصمة صنعاء..
وناشد الزمالء وزارة الداخلية سرعة 
اتخاذ اإلجــراءات الالزمة الطــالق سراح 
الزميل الحزمي والقبض على خاطفيه 
وتقديمهم للعدالة، وحملوا الوزارة مسئولية 

الحفاظ على حياة زميلهم.


