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أيها القادرون:
قلياًل من الخبز شيئًا من المال.

إخوانكم في العراء على حافة االحتضار.
اذكروهم إذا ما دنا الليل

واخضوضرتْ باللذيذ الشهي موائدُكم
أذكروا أنهم تحت نار المجاعة

يحتضرون ونار الحصار

أثوار الدولة 
المدنية  

من أنت..؟   
- أنا يمني حدث بالصدفة أن أكون 
في هذا الحزب أو ذاك أو تصادف أن أكون 
من أنصار القول بأن الحزبية تبدأ بالتأثر 

وتنتهي بالعمالة..
۹  هل نزلت الى ساحات االعتصام؟

- نعم ن��زل��ت.. وأعجبتني فكرة أن 
نثور على كل ما هو عابث وفاسد ولكن 
م��ا أس��اءن��ي أن األح���زاب والمشيخات 
والفاسدين .. الجميع يأكل الثوم ويقرط 
الليمون بأفواه الشباب، فتكون الفائدة 
العالجية والغذائية هناك الرائحة وتلف 

االسنان في الساحات..
۹  م��ا ه��ي مالحظتك ع��ل��ى ال��ح��زب 

الحاكم..؟
- المالحظة األب��رز عدم تصديقه أنه 
يحكم حتى ساد االعتقاد بأنه دخل لياًل 

وسيخرج لياًل.. 
۹  وماذا عن المعارضة..؟

- فقر وعجز ف��ي االرت��ق��اء بالتفكير 
وإحساس مدمر بالغرور.

۹  وماذا تعمل المعارضة اآلن..؟
- تتفانى في اإليقاع بين الجيش وبعضه 
واإليقاع بين الشعب وبعضه والفتنة بين 

الكل والكل..
۹  هل في اليمن من هو في مأمن..؟

- أبدًا.. فنحن في سفينة واحدة نواجه 
بحر الطم وعندما يضيق الخناق هنا 
يضيق هناك.. ال فرق بين الحصبة وبيت 

بوس أو بين الصمع والفرقة..
۹  ما هو الفساد..؟

- يتجاوز فساد االراض���ي والفلوس 
والمستندات ال��ى فساد ال��رأي وفساد 

السياسة.
۹  ما الذي يستفزك؟

- اإلص�����رار ع��ل��ى تصحيح ال��واق��ع 
بممارسات غير واقعية ودموية..

۹  نداء لمن توجهه وماذا تقول فيه..؟
- يا ن��اس األح���زاب ومنفذي العذاب 
خلوا عندكم إحساس واتركوا الساحات 

للشباب..!!

عبداهلل الصعفاني

  علي ربيع 

ال شيء يسترعي االنتباه، نفدت المفردات أو  
كادت خالل شهور ستة من األزمة اليمنية، 
حتى صارت الحال أكثر حيرة من دمعة في مقلة 
عاشق يدفعها الحب ويمنعها الحياء وفقًا لتوصيف أحد 
آبائنا األوائل، ويحدونا الرجاء أال يفجر شيوخ الدولة 
المدنية المستقبلية الوضع من جديد في حي الحصبة 
بصنعاء، فرمضان ال يحتمل النزوح الجماعي لسكان 
المنطقة، ولهم عبرة في قول شيخ مشائخ السلك 
الدبلوماسي في اليمن )جيرالد بن فاير ستاين( بأن 
اليمن يتجه إلى وضع كارثي إذا لم يحتكم الجميع 

للحوار ويحكموا صوت العقل. 
وال شك أن التغيير محتوم في أي مجتمع من 
المجتمعات ونحن لسنا بدعَا من بين هذه المجتمعات 
لكننا نريده تغييرَا يضمن لليمنيين الخروج بأقل 
الخسائر بعيدًا عن نزوات مراكز القوى التي تبحث 
عن نفسها وحسب في خضم المعترك التغييري، 
ولم تكتف بما جمعته من مال ونوال فيما مضى على 
حساب اإلنسان اليمني وحقه في الحياة الكريمة 

البعيدة عن سلطة الدول المصغرة داخل الدولة. 
< والشيء الذي يجب أن يعاد مرارَا وتكرارَا هو 
أن اليمن ليست ملكًا لعلي عبداهلل صالح وال مزرعة 
ألوالد األحمر، والوصاية مرفوضة من أي أطراف 
ثورية باسم القبيلة أو العسكر، والصوت الذي يجب 
أن يعلو ال ينبغي أن يكون سوى صوت الدستور 
اليمني الذي ينظم انتقال السلطة اآلمن ويحقن دم 

اليمنيين وأموالهم. 
علمًا أن رحيل الرئيس علي عبداهلل صالح من 
رئاسة الدولة لن يحل مشاكل اليمن كما يظن بعض 
الواهمين، ألن معظم المشاكل محمولة اليوم في 
هودج وثير على ظهر بعير الثورة الشبابية، متمثلة 
في حماة اإلرث المتخلف من عصر ما قبل الدولة 
بالتحالف مع الفكر التدميري اإللغائي الذي يظن 
نفسه نضاحًا بنور اهلل وماعداه فهو البهتان المبين. 

حسنا ليرحل الرئيس عن السلطة وفقًا للدستور 
اليمني لنضمن مستقباًل سياسيَا مستقرًا ال تهدده 
ساحات الخصوم وال اعتصاماتهم المستقبلية، وال 
زحفهم وغزواتهم لتدمير بناء الدولة وسحق مقدرات 
البالد، وأظن أن الجميع في السلطة والمعارضة يدرك 
أن مخاطر انفراط الجنوح إلى السلم والحوار سيؤدي 
إلى محق البنية التحتية لهذا البلد ولن يلتئم شمل 

الدولة في األخير إال بالحوار والتوافق. 
وإذا كانت المفارقات الصارخة هي التي تتحكم 
اليوم بالساحة اليمنية فال عجب أن يتصدر الشيخ 
الجهبذ الدعوة إلى الدولة المدنية فيما تلجأ أحزاب 
اللقاء المشترك إلى التحكيم بالبنادق واألثوار لحل 
مشاكل العنف الثوري للساحات، وكلها مؤشرات على 
أن ما يحمله المستقبل لن يخرج عن دولة األثوار 
وحكم الشيخ وفتاوى دهاقنة الدين، مما يعني 
مواجهات حتمية قادمة بين الدولة والالدولة لن يهدأ 
جنونها سوى بالتسليم لمرجعية العقد المدني بين 
الحاكم والمحكوم ممثاًل في الدستور والقوانين 

النافذة. 
رسائل مستعجلة 

يقال أن البنزين ال��ذي يباع في محطات أمانة 
العاصمة ليس خاليًا من الرصاص ومع ذلك يباع 
بسعر الخالي من الرصاص، والسؤال موجه لشركة 
النفط، خاصة وأن بعض المحافظات يباع فيها 
البنزين بالتسعيرة القديمة، نريد بنزينًا بالرصاص 
أوبالكاتيوشا بنفس السعر الماضي، أو فلتتجرأ 
الحكومة وتقول إنها رفعت الدعم عن المشتقات 
النفطية مع توفيرها بسعر موحد في الجمهورية 
كلها وحينها ال بالغ إال باهلل، وبالرصاص أو بدونه 

سنشتري البنزين أو سنتكيف مع النقل العام. 
مؤسسة المياه في أمانة العاصمة، ال حس وال خبر 
أمام المخالفات التي ترتكب والقرصنة على الشبكة 
بواسطة )شفاطات( األنانية التي تأخذ حصتها وحصة 
غيرها، علمًا أن يوم واحد من المياه ولساعات محدودة 
ال يكفي كل المنازل في الحي الواحد، ونتوقع أن 
تكون مشكلة الديزل قد حلت أسوة بمشكلة البنزين. 
وللصناعة والتجارة نقول رغيف الخبز اضمحل 
وكاد يتالشى من هزاله، هل ال يزال هناك من يحكم 
سوق الرغيف ويهتم بصحته الوزنية، أم أن الحبل 
على الغارب، كما هو حال كثير من السلع التي تباع 
في رمضان بامتداد الشوارع وكل هم أصحابها مال 

المستهلك وليس صحته!  

من تآمر ومن قتل

؟ ؟

حوار افتراضي »1«

اإلصالح.. 
وهتلر

يبحث االصالح عن كبش فداء   
ليخرج من المستنقع الذي 
سقط فيه في أرحب.. ومثلما ظل 
يحتمي بأحزاب المشترك وباللواء 
المنشق وعصابة أوالد األحمر.. 

فقد خسر االخوان المسلمون 
المعركة في أبين وتعز وأرحب 

وغيرها ولم يعد لديهم 
إال حزام ناسف للموت 

على طريقة هتلر 
م���ع اح��ب��ائ��ه��م 
في المشترك.. 

وألن االصالح يحب 
التغيير وال يريد تقليد 

الغرب فقد اخترعوا الحزام 
الناسف بداًل من المس��دس.. 

وتظ��ل نهاية االش��رار واحدة وان 
تعددت األساليب.

اليماني عضوًا 
بالدائمة الرئيسية

أصدر األخ عبدربه   
م��ن��ص��ور ه��ادي 
لرئيس  األول  لنائب  ا
المؤتمر الشعبي العام- 
األم��ي��ن ال��ع��ام- القرار 
 )69 التنظيمي رق��م )
لسنة 2011م وال��ذي 
ق��ض��ت م��ادت��ه األول���ى 
سر  يا خ  أل ا بتصعيد 
عبده يحيى اليماني إلى 
عضوية اللجنة الدائمة 

الرئيسية..
وقضت مادته الثانية 
العمل ب��ه م��ن تاريخ 

صدوره.

الصورة الكاذبة..
الصورة التي تعرضها   

العديد من القنوات 
ال��ف��ض��ائ��ي��ة ف���ي األخ��ب��ار 
ليمني  ا ن  لشأ با لمتعلقة  ا
ص���ورة ك��اذب��ة، وت��م��ارس 
القنوات الفضائية أساليب 
التضليل وتعمد التحريض 

على اليمن في الخارج.
التكرار في عرض الصور 
عبر العديد من القنوات 
دون اإلشارة الى أنها 
صور من األرشيف 
فيه ت��ج��ٍن واض��ح 
على اليمن وتحريض 
على إشعال الفتنة بهدف 
سفك دم��اء أب��ن��اء الشعب 

اليمني.
نتمنى م��ن ق��ي��ادة وزارة 
االعالم ان تتحرك وال تسكت 

عن ال��ص��ورة ال��ك��اذب��ة.. ألنه 
ال��ف��رق ب��ي��ن ص���ورة ع��رض 
»الجزيرة« لجنود في سجن 

ع��راق��ي يضربون معتقلين 
وبين استمرار عرض صور عن 

اليمن صارت من الماضي.

يا شباب حاشد.. سلوا  أنفسكم!!
يا شباب حاشد األبطال سلوا انفسكم لماذا يطالب    

شيخكم بتغيير النظام وال يقبل التغيير على نفسه؟
۹  سلوا أنفسكم لماذا يتوارث أبناء »األحمر« المشيخ 

فيكم إذا كانوا دعاة تغيير؟
۹  سلوا أنفسكم لماذا ُقتل الكثير منكم في الحصبة 

ولم يُقتل واحدٌ من أبناء الشيخ؟
۹  سلوا أنفسكم.. إذا صفى الشيخ حساباته مع 
خصومه من الذي يدفع الثمن.. ألستم أنتم من يدفع 

أبهظ األثمان؟
۹  سلوا أنفسكم .. لماذا يغادر شباب القبائل األخرى 
الى دول العالم للدراسة والتعلم وأنتم تتمنطقون 

السالح في خدمة االشخاص؟
۹  سلوا أنفسكم.. كم معلمًا.. كم طبيبًا.. كم مهندسًا 

أو اقتصاديًا أو.. أو.. من قبيلتكم؟

۹  سلوا أنفسكم.. لماذا يريدونكم مسلحين شعثًا غبرًا؟
۹  سلوا أنفسكم.. لماذا يريدونكم إما مرافقين لهم أو 

حراسًا لقصورهم أو عمااًل في مزارعهم؟
۹  سلوا أنفسكم.. من يمنع وصول المشاريع الخدمية 

كالمدارس إليكم؟
۹  سلوا أنفسكم.. م��ا ال��ذي قدمه أوالد األحمر 

لمجتمعكم؟
۹  سلوا أنفسكم.. لماذا أنتم دائمًا وق��ود لحروب 

المشائخ وغزواتهم ونزواتهم؟
۹  سلوا أنفسكم.. لماذا خمسة  من أوالد الشيخ أعضاء 

مجلس نواب؟
۹  بحق القبيلة.. سلوا أنفسكم.. هل قبيلة حاشد 

مستفيدة مما يفعله أوالد الشيخ اليوم في الحصبة؟
۹  سلوا أنفسكم كثيرًا وستجدون اإلجابات مُرَّة!!

انهيار عصبي!!
ال��رئ��ي��س  

ب���خ���ي���ر.. 
الرئيس خرج من 
 . . لمستشفى ا
ال���رئ���ي���س 
ء  صنعا ف��ي 
.. هذه  قريبًا
ية  قو سلحة  أ
ل  ا جنر تصيب 
الفرقة والزنداني 
ح���م���ر  أل ا د  ال و أ و

بالجنون..

ب��ال��ت��أك��ي��د فكل 
تعكس  تهم  فا تصر
ح��ال��ة ان��ه��ي��ار نفسي 
وعصبي.. ال شماتة.. 
ول��ك��ن الم��ف��ر أم���ام 
المتآمرين والمخربين 
والقتلة إاّل أن يسلموا 
أن��ف��س��ه��م ل��ع��دال��ة 
الشعب.. أو  إلى عيادة 

أمراض نفسية..
فجنون شلة الفرقة 

ال دواء له.

استغاثة
األسر التي شردتها مليشيات  

المشترك بحاجة إلى لفتة 
انسانية من قبل أبناء الشعب..

اليجب أن نترك أخواننا في مواجهة 
وح���وش ال��م��ش��ت��رك وع��ن��اص��ر ال��ق��اع��دة 

بمفردهم..
ان أخالق اليمنيين تفرض علينا في هذا الشهر 
الكريم تقديم العون والمساعدة الخواننا الذين 

شردوا ودمرت بيوتهم على أيدي عصابات المشترك 
وأوالد االحمر وعلي محسن وتقديم الدعم والمساعدة 

لهم تبرعات وهي دعوة ألن تتبنى منظمات المجتمع 
المدني حملة تبرعات اخواننا النازحين تعينهم على 

تجاوز هذه المحنة.

حمدًا هلل على 
السالمة

عي   لرا ا علي  يحيى  لشيخ  ا
رئيس مجلس النواب يستقبل 
المهنئين بسالمته في أول ظهور 
له بعد االصابة التي تعرض لها في 
الحادث االرهابي الغادر بمسجد دار 

الرئاسة في 3يونيو الماضي.
وال عزاء للحاقدين.

سقوط األقنعة
لبسوا ع��ب��اءة الرهبان  

وأط��ال��وا اللحى وأطنبوا 
في الخطب والمواعظ وبالغوا في 
الفتاوى بال حساب، وكان الكذب 
عنوانهم والدجل حرفتهم الفريدة 

فكان السقوط.

ل��ب��س��وا ال���ب���زة ال��ع��س��ك��ري��ة 
واستعرضوا العضالت وقطعوا 
الطرق وروع��وا اآلمنين وقتلوا 
األبرياء وشردوا االطفال والنساء 
والشيوخ فكان السقوط حليفهم.

تحدثوا عن التبادل السلمي 

للسلطة واح��ت��رام ال��رأي اآلخر 
وم��أوا الدنيا ضجيجًا  ولكنهم 
كانوا بعيدين عن الناس فكان 

السقوط الكبير..
ماذا لديكم بعد.. تذكروا أنكم 

أمام شعب اليقهر أيها األقزام.


