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ل��و سألتموني م��اذا تشاهد  
وكيف ترى بالدك..؟ فسأقول 
بدون تردد:  عفوًا هذه ليست اليمن 
التي يريدها الشعب.. وهذا توصيف 
للمشهد، كما هو وكما كان، بعيدًا عن 

أية نزعة شخصية أو تعصبية..
۹  ال تقولوا تحت ضغط المشهد 
العنيف ب��أن مشكلة اليمن مشكلة 
سياسية فقط.. وليست أزمة »الشعب 
يريد« التي استدعت كل من في رأسه 
موال صائب أو خاطئ.. إنها أكبر من 
ذلك بكثير مما يغرق في تفاصيل 

اإلرادة والمهارة والسلوك.
۹  وإذا بدأنا من األخير فسنجد أنفسنا 
أمام أزمة تحت بيرق ث��ورة.. وثورة 
سلمية ب��أدوات عسكرية.. مسميات 
وأشكال بآليات وأدوات مختلفة تمامًا 
والنتيجة هذا الواقع الذي أثار حيرة 
المراقبين أو قل المحللين السياسيين 
في بئر من حلبة حتى ص��ار محلل 
مثل عزمي بشارة يهرب من توقعاته 
الخائبة إل��ى الحديث ح��ول الحكمة 
اليمنية السلمية المسلحة وكأنه يجري 

عملية ختان فاشلة.
۹  أم��ا إذا استدعينا أول الحكاية 
ومطلع الرواية فهو ما قاله رئيس 
الجمهورية »مايؤخذ على النظام هو 
حمايته للفاسدين«.. هكذا قال في 
مجاميع من المغتربين في العاصمة 

السعودية..
۹  وسنكون شفافين لو أضفنا من 
الشعر بيتًا أو حتى شطرًا من بيت.. 
فلقد كان هناك دائمًا سؤال معلق 
حول الكفاءة والقانون والعدالة ولعبة 
التعاطي البائس مع قضايا آبار النفط 
وآبار الماء وقطع السالح ومساحات 
القات والنزوع الى التناسل كما لو أن 
اليمنيين يخشون على الجنس البشري 

من االنقراض.
۹  تلك كانت آخ��ر ال��رواي��ة وأولها 

وعليكم الباقي..!!

شيء محيّر حقيقة بل وغير طبيعي كون  
أصوات يمنية تريد المملكة أن تسقط لها 
النظام الذي يبدو أال حيلة لها فيه .. فعال أصوات 
يمنية ال تبدو رشيدة أبدا وهي تروّج لفكرة وقوف 
المملكة في طريق الثورة وكأنها تبحث عن ذرائع 
لفشلها ربما في إزاحة نظام الرئيس صالح حتى 

تاريخه.. 
الغريب أن هذه األصوات تجزم بمناصرة المملكة 
نظام علي عبد اهلل صالح وهي التي طرحت تنحيته 

في المبادرة الخليجية!!
طيب كيف يستوي هذا األمر..؟! بل بأي كتاب أم 
بأية سنة ترمي المملكة بكل ثقلها إلقناع الرئيس 
صالح بالرحيل لحل المشكل اليمني بطرق سلمية 
تحقن دماء اليمنيين وتحافظ على مكتسباتهم 
ومن خالل اتفاقية مكتوبة جنّدت لها دول مجلس 
التعاون الخليجي كلها وليس المملكة فحسب كل 
الظروف إلنجازها، في الوقت الذي هي تتبنّى فيه 
موقفا مؤيّدا لنظام صالح الذي تطالب برحيله في 

المبادرة..
البعض من  يفتعل  أن  السخف فعال  منتهى 
ليشوهوا  لمتناقض  ا لمنطق  ا ه��ذا  ليمنيين  ا
موقف المملكة ومنظومة دول مجلس التعاون 
الخليجي لحلحلة األزمة اليمنية!! ال خالف على أن 
هناك من يريد ان يقنع الدنيا بما فيها اليمنيون 
أن للسعوديين مصالح في بقاء نظام علي صالح 
على حساب الشارع اليمني مع كل الحقائق على 
األرض.. وأن الشيء الوحيد الذي قد يعيد الرشد 
لهذه ال��رؤوس فقط في حالة تسليم المملكة 
السلطة للثوار في الشارع وهو أمر جنوني وال 
منطق يحكمه ألن نظام صالح هو من يتحّكم في 

اليمن ال المملكة.. 
يعني لن تصبح المملكة مرضيا عنها إاّل إذا قامت 
بمناولة السلطة للمرتمين في ميدان »التغيير« 
لتصبح عندها مالكا حاميا الستحقاقات الشعب 

اليمني..!! 
شيء مضحك فعال أن يطالبك اآلخ��رون بما ال 
تملك التصرف فيه بل وأبعد ما يكون أن يقوم 
بذلك السعوديون الذين لديهم حساسية مفرطة 
جدا في التدخل في شؤون اآلخرين الداخلية .. 
كان بمقدور المملكة أن تتفرّج على ما يجري في 
اليمن وال تكّلف نفسها عناء المبادرة فهي ليست 
جامعة الدول العربية وليست قوة كبرى تهيمن على 

موازين المنطقة كأمريكا.
وصول اليمن لهذا المخنق لم يتسبب فيه إاّل 
النظام واألطراف التي وقفت مع الشارع لسبب أو 
آلخر فهي أخطاء يمنية صرفة ال دخل ال للمملكة وال 
لدول الخليج � التي حيّدت خطاب األصوات اليمنية 
المناوئة للمملكة لتروج لسخافات ال يقول بها عاقل 
� سعت المملكة بكل مقدراتها لدرء األسوأ عن بلد 
جار وصديق واستقراره يعني للمملكة وكل دول 

المنطقة الكثير .. 
منطق األمور يقول: إن المملكة مثل ما مدت يد 
العون للشعب اليمني بالمبادرة السلمية استقبلت 
الرئيس صالح بدوافع إنسانية لبلد ظل وسيظل 
فاتحا أبوابه لكل األشقاء دونما يعني ذلك وقوفا 

مع أو ضد .. 
وكون علي عبد اهلل صالح ورموز النظام يتلقون 
العالج في المملكة ال يعني أن تأخذ مفاتيح السلطة 
من علي صالح لتسلمها للشارع اليمني .. هذا مجرد 

هراء وتخاريف ال تستحق حتى االهتمام.
Dr.altwairgi@hotmail.com
*«اليوم«السعودية 

عبداهلل الصعفاني

آخر الرواية وأولها..!!

تصعيد الفئات الضالة
التصعيد واالتجاه نحو العنف الذي أعلنت عنه أحزاب   

اللقاء المشترك ومن يدور في فلكها كان يهدف بدرجة 
أساسية الى منع أبناء الوطن من التعبير عن رأيهم وقناعاتهم 
الراسخة رسوخ الجبال والمتمسكة بالديمقراطية والشرعية 
الدستورية ممثلة بفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 

الجمهورية.
لقد أظهر الحشد المالييني للجماهير اليمنية بأمانة العاصمة 

والمحافظات في جمعة »حب الوطن من االيمان« فشل 
مخططات المشروع االنقالبي للمشترك وانهم لن يتمكنوا ابدًا 
من تجاوز خيار الديمقراطية واالمن واالستقرار ومهما تعالت 
أبواق المشترك وصعدت وزادت من االشياء شعرت بالنقص، إن 
الشعب اليمني يلقن االنقالبيين يوميًا دروسًا  في حب الوطن 
وبالذات في كل جمعة تشعر احزاب المشترك بأنها على امتداد 

هذا الوطن مجرد فئة ضئيلة وضالة.

من تآمر ومن قتل

؟ ؟

ش������ع������ب أب�����������ي وج�������ي�������ش زاح�������������ف ب����ط����ُل
أق�������������������ام ل������ل������ي������م������ن امل���������ي���������م���������ون ع������زت������ه
ق����د وح������د ال���ب���ل���د امل����ش����ط����ور ف���احت���دت
وع��������������������ّم ب������������األم������������ن أرج������������������������اء ال��������ب��������اد
أق���������ام���������ه���������ا ج��������ن��������ة خ�����������ض�����������راء وارف���������������ة
( ان م������ر ف������ي س����م����ع ال������ب������اد ل��ه )ع�������ل�������يُّ
ج��������������اءت ت���������ؤي���������ده ال�������دن�������ي�������ا وت�����رف�����ع�����ه
و)أح���������زاب ال���ل���ق���ا( ح���ي���ا ال���ل���ه م��وق��ف��ه��م
ج������اءوا إل����ى س���اح���ة ال��ت��غ��ي��ي��ر ف��ان��ط��ل��ق��وا
وه��������اج��������م��������وا ك���������ل أح���������ي���������اء وم�������درس�������ة
ف������ي ك������ل ي�������وم ل����ه����م ه�������دم مل���وط���ن���ه���م
ل��ن يفلتوا م��ن ع��ق��اب الشعب ل��و عرفوا
ق������ال������وا »م������ظ������اه������رة« س���ل���م���ي���ة ف����غ����دوا
ي����اب����ئ����س م���س���ت���ق���ب���ًا ج�����������اءوا ب������ه ع���ل���ن���ًا

وأق�����ب�����ل ال���ش���ي���خ )ع����ب����دال����ل����ه( م��ن��ط��ل��ق��ًا
وك�������اد ي��س��ت��ن��ف��ر امل�����وت�����ى ف��ي��ح��ش��ره��م
)ع���ب���دامل���ج���ي���د( رع�����اك ال���ل���ه م���ن رج��ل
ع��������ل��������ى مي�������ي�������ن�������ك )ق���������������������������رآن( ت�����رت�����ل�����ه
ط�����ل�����ع�����ت ف��������ي حل�������ي�������ٍة ح��������م��������راء ق�����ان�����ي�����ِة
)ع������ل������ي( أن�������ت ل�����ه�����ذا ال����ش����ع����ب ق�����ائ�����دُه
ق�������م واج�����������ه ال������ش������ر ف�������ي ش�������ر ل�������ه ل����ه����ُب
وح������ول������ك اجل�����ي�����ش وّث��������������اٌب وم���ن���ط���ل���ُق
أي��������ه��������دم األم��������������ن اق����������������زام وش�������رذم�������ة

وق������ائ������د ف������ي ع��������اه ي�����ض�����رب امل����ث����ُل
وش���اد م��ال��م تشد م��ن قبله ال���دوُل
أب�����ن�����اؤه وت�����آخ�����ى ال���س���ه���ل واجل����ب����ُل
ف��ا خ��وف هناك وال رع��ٌب وال وج��ُل
ف��ي ظلها األم���ن واإلمي�����ان مشتمُل
»اس��م« سترشفه في ثغرها القبُل
ف������وق ال���س���م���اك وت���ع���ل���ي���ه وحت���ت���ف���ُل
ق���ت���ل وس���ف���ك دم ه�����ذا إذا ع���دل���وا
ظلمًا فكم جرحوا فيها وكم قتلوا
ألن أب���ن���اءه���ا األط����ف����ال م���ا ام��ت��ث��ل��وا
واق����ل����ق����وا أم����ن����ه إف����ك����ًا وم������ا خ��ج��ل��وا
مهما به اعتصموا أو أنهم »رحلوا«
ح���رب���ًا ع��ل��ى ك���ل ب��ي��ت ع��ن��ده��ا ن��زل��وا
وبئس من صدقوهم فيه أو قبلوا

م��ن ق��ب��ره غاضبًا م��ن س��وء م��ا فعلوا
جيشًا يدمر من خانوا وم��ن سفلوا
م����اه����ك����ذا ع����ل����م����اء ال�����دي�����ن ي����ارج����ل
وف�����ي ي����س����ارك )أل�����غ�����ام( ل���ه���ا ش��ع��ُل
من خلفها الدجل والتضليل واحليُل
ب��ل أن���ت م��أم��ول��ه ف��ي ال��ده��ر واألم���ُل
ال ُي��ح��س��م ال���ش���ّر إالَّ وه����و م��ش��ت��ع��ُل
وأن���������ت ق������ائ������ده امل������غ������وار وال����ب����ط����ُل
ليسوا من الشعب إالَّ أنهم دخلوا

دعـوة إىل الرئيس 
الشاعر الكبير/ محمد أحمد منصور

يريدوننا 
أن نسقط 
النظام !! 

 د. عبد اهلل الطويرقي 

المشترك ولغة سجاح
منذ بضعة أشهر وألسنة طالبان حزب االصالح   

والمشترك تطلق الفاظًا ساقطة تعكس 
نتانة أصحابها، وبوقاحة ي��رددون 

شتائمهم ضد كل من يخالفهم 
الرأي في كل مكان ولم يخجلوا 

حتى وهم على منابر المساجد..
 القبيح يظل قبيحًا فعاًل 
وقواًل وسوء خلق، انها حالة 
من الهستيريا التي تعيشها 
قيادات المشترك تعكس 
الفشل والهزيمة النفسية 

والمعنوية التي ألحقها بهم 
الشعب..

لكل من  نهاية طبيعية  وه��ذه 
يخوض حربًا بسالح سجاح.. 
فالحق أق��وى ل��و عارضوا 
صدقًا.. ولو فعلوا ذلك لما 

ماليين المشترك.. 
وشبح الصندوق

تمارس أبواق المشترك الكذب   
بوقاحة عجيبة، وتحديدًا إعالم 
طالبان اإلصالح.. لحي.. ومسابح.. 
ودم���وع.. وتباكي.. و.. و.. الخ 

لمخادعة  بذلك  يتمظهرون 
السذج من المواطنين..

ول��ع��ل س���وء الخاتمة 
أن يفضح اهلل االص��الح 

وي���ش���ه���دون ع��ل��ى ذل��ك 
بألسنتهم وأمام الرأي العام.. 

فها هم يزعمون أن ماليين من 
أعضائهم خرجوا ضد النظام..

وإن كانوا صادقين فلماذا تلك الماليين 
تخاف من االحتكام لصندوق االقتراع.. 

فهو من خشب وليس شبحًا؟

»خليل« قائدًا للفرقة األولى مدرع

المنشق يـ»تفيد« جامعة صنعاء

طنية   و شخصية  خليل  محمد  لعميد  ا
وقائد عسكري بارز وازداد اسمه ألقًا في 
قلوب الجماهير خالل األزمة الراهنة، فقد كان 
عند مستوى ثقة القائد والوطن ومثااًل لاللتزام 
بالقسم العسكري.. ومدافعًا  صادقًا عن الشرعية 

الدستورية ومنجزات الشعب..
مثل ه��ذا القائد الشارع يتمنى من القيادة 
السياسية أن يعين قائدًا للفرقة األول��ى مدرع 
ليرد لمنتسبيها االعتبار، فهو جدير بهذا المنصب 

ويستطيع ان يؤدي مهامه الوطنية بكفاءة.

ي���ق���وم  
لمنشق  ا
ع���ل���ي م��ح��س��ن 
بتوزيع العديد من 
مباني جامعة صنعاء 
ع��ل��ى أت��ب��اع��ه ويمنح 
ال��م��دارس الحكومية 

كمكافأة )فيد( لهم..
هذا البسط والنهب 

والتدمير يحدث في ظل 
استمرار أساليب الفهلوة 
لبعض المسؤولين والذين 
لو رفعوا اصواتهم لما تجرأ 
النهابة على مصادرة عام 
دراسي في الجامعة.. واآلن 
يحرمون مئات اآلالف من 

الطالب من الدراسة.
ع��ل��ي م��ح��س��ن ال���ذي 

»ت��ف��يَّ��د« ك��ل ش��يء في 
البالد بالقوة بما في ذلك 

جبال صنعاء، ال يكترث 
اليوم أن يصادر جامعة 
صنعاء ونصف مدارس 
العاصمة، رغ��م أنه 
قد بلغ أرذل العمر 
لألسف الجميع يقفون 

عاجزين..!!

مستشفى القاعدة
تتلقى العديد من عناصر القاعدة العالج في مستشفى   

العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، وذلك في الطابق األخير 
من المبنى.

هذا فيما تقوم عناصر القاعدة المطلوبة أمنيًا باالنتشار 
داخ����ل ج��ام��ع��ة صنعاء 
والمباني المجاورة والواقعة 
تحت سيطرة المنشق علي 

محسن األحمر.
من  ل��ع��دي��د  ا لتنفيذ  وتخطط 
العمليات االرهابية في مالذ آمن وفره 
لها الجنرال المنشق لم تجد له مثياًل 
حتى تحت االرض في المناطق 

النائية في اليمن.
 وم���ا ي��زي��د ت��ل��ك العناصر 
المطلوبة أمنيًا-  اطمئنانًا هو العالقة 
الشخصية التي تربط المنشق علي محسن مع أحد 
السفراء الغربيين الذي ال يقطع زيارته عن الفرقة 

األولى مدرع وجامعة االيمان اكثر من 24 ساعة.

قصة واقعية!!
ال���ق���ي���ادات  

االن��ق��الب��ي��ة 
وال�����ع�����ن�����اص�����ر 
لتي  ا قطة  لمتسا ا
ت��غ��ي��ر »زيّ����ه����ا« 
المعروف والمالزم 
لها منذ عقود لغرض 
يعقوب  نفس  ف��ي 

تذكرنا بذلك الحمار 
الذي لبس جلد االسد 
وأخ��اف الناس وأكل 
من مزارعهم ما أكل 
وبعد أن شبع اشتاق 
لصوته فنهق وعرّف 
لب  فتكا بحقيقته 
عليه القوم وضربوه 

ضربًا مبرحًا.
هذه القصة تؤكد 
و  أ لجلد  ا تغيير  أن 
ال��ث��وب أو ال��ب��زة ال 
ينطلي  ن  ا يمكن 
على الشباب.. فقد 
أخ����ذوا ال��ع��ب��رة من 

الحمار.


