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وقطع الطرقات وتعطيل مصالح الناس وزيادة معاناتهم
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علي عبداهلل صالح

رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الليث وأحالم اليقظة
إقبال علي عبداهلل

المشترك
وشركاؤه واألزمة
< إل��ى أي طريق يريد «اللقاء
المشترك» وش��رك��اؤه أن نسلكه
للوصول بالوطن إل��ى بر األم��ان
والخروج من األزمة السياسية التي طحنت
منذ بداية تداعياتها األخضر واليابس وصار
أكثر من  %80من السكان يعانون ويالت
هذه األزمة التي افتعلتها أحزاب المشترك
منذ هز يمة مر شحها ف��ي ا ال نتخا با ت
الرئاسية أواخر عام 2006م ،وفوز الرئيس
علي عبداهلل صالح مرشح المؤتمر الشعبي
العام باألغلبية الساحقة..
اط��رح هذا السؤال متزامنًا مع السؤال
الذي وضعته وهو تساؤل غالبية أعضاء
وكوادر وأنصار مؤتمرنا الشعبي العام ،في
المقال السابق المنشور في التاسع عشر من
سبتمبر المنصرم ،بعنوان «المؤتمر الشعبي
واألزم���ة» س��ؤال :كيف تعامل المؤتمر
الشعبي العام مع هذه األزمة وتداعياتها
المتصاعدة يوماً بعد يوم؟!!
الحقيقة ان االجابة على هذه األسئلة ال
تحتاج إلى فلسفة أو جهد سياسي كما يحاول
بعض السياسيين فعل ذلك في الوقت الذي
باتت االجابة واضحة لكل الناس وملموسة
على أرض الواقع دون ضبابية.
ال�لاف��ت ان أح���زاب ال��ل��ق��اء المشترك
وحلفاءهم من بقايا اإلمامة المبادة ودعاة
االنفصال البغيض ،بالتحاف مع اإلرهابيين
من تنظيم (القاعدة) والخارجين على
النظام والقانون ،جميعهم لعبوا دور اً
محورياً في خلق األزمة وتصاعدها الخطير
التي كشفت كافة المعطيات ان الهدف من
هذا التصعيد هو جر البالد والعباد إلى حرب
أهلية وطائفية وتدمير كل ما حققته الوحدة
المباركة من انجازات..
ولعل القارئ الحصيف والعادي لمجريات
األزمة في بالدنا والتي تدخل شهرها التاسع
سيدرك أن أحزاب المشترك وعصابة أوالد
األحمر والمنشقين العسكريين من الفرقة
األولى مدرع قد أوصلوا األزمة التي افتعلوها
إلى طريق مسدود بهدف االنقالب على
الشرعية الدستورية واالستيالء على السلطة
بالعنف وكل ذلك بدعم خارجي كما كشفت
الوثائق والتحقيقات هذا الدعم ..فاستمرار
رفض (المشترك) واصراره على استخدام
العنف بد ً
ال من الحوار دليل على أن هذه
األحزاب لم تكن تمارس برامج المعارضة
بل ومنذ بداية األزمة كانت تعد مليشياتها
المسلحة تحت قيادة حزب اإلصالح المتشدد
إل��ى التهيئة بالقوة المسلحة واإلره��اب
والتخريب والفوضى لالستيالء على السلطة
بعد أن تأكدت أن الشعب يرفضها كما هزمها
في صناديق االنتخابات..
أعمال التخريب والتقطع وضرب األبراج
الكهربائية والهجوم على مؤسسات الدولة
التي تقدم خدماتها للناس وحرمان طالبنا
من التعليم باحتالل المدارس والتمترس
فيها إلى جانب ضرب أنابيب النفط ،وقتل
األبرياء من المواطنين والجنود البواسل،
كلها شواهد التحتاج إل��ى شروحات بأن
مفتعل األزمة وصب الزيت الشعال حرائقها
هم قادة المشترك بقيادة حزب اإلصالح
وعصابته من االخوان المسلمين..
في مقابل هذه الشواهد نجد استمرار
مؤتمرنا الشعبي العام في الدعوة إلى الحوار
واللجوء إلى صناديق االنتخابات للتبادل
السلمي للسلطة وتصديه بكل شجاعة
لالنقالبيين..
للحديث بقية..

< االنتحار جنوناً هو السمة التي يتصف بها
الشباب الذين تعرضوا لغسيل دماغ وراحوا
يعتقدون أنهم منتصرون على النظام والبالد
والعباد ويصلون الى قصر الرئاسة بحناجرهم فقط.
والجنون وحالة الوهم بالقوة والشعب وال��ـ17
محافظة التي يعتقدون أنها تساندهم الى جانب
قوات الفرقة االولى «من برّع» ورجاالت القبائل
وبيت األحمر ..ال��خ ،كل ه��ؤالء هم من يدفعون
بالشباب الى الجنون والسعي وراء الموت قبل
حبهم للحياة ..لهذا نجدهم يواصلون مظاهراتهم
واعتصاماتهم ورفضهم الكف عن كل اشكال
التخريب ورفضهم االل��ت��زام بالشرع ال��ذي حرم
التظاهر ،وال��ق��ان��ون ال���ذي منع االعتصامات
والتظاهرات.
إن إصرار الشباب «بعض الشباب» على المضي وراء
قيادات حزبية وقبلية واخوانية واستمرارهم بالوقوف
في الشوارع والساحات العامة هو شكل من أشكال
الجنون وممارساته ممارسة علنية تحت حجة الثورة
والثورية.
وفي هذا الصدد لعبت بعض القنوات الفضائية
وتلعب أدواراً مهمة في مسألة زرع الوهم داخل
رؤوس الشباب والنفخ فيها تحت بند الثورة وحق
الشعوب في التحرر والنصر ..الخ ،وطبعاً «الجزيرة»
تأتي على تلك الفضائيات التي حاولت وتحاول النيل

من األنظمة العربية وراحت تنصب نفسها
متحدثًا رسميًا لثورات بعض الشعوب
العربية وكأن قطر جنة اهلل في االرض..
وكأنها بال مشاكل ..وكأنها دار للعدالة
والمساواة واقتسام الثروة ..الخ ،في حين
أن آخر فضائحها كان فوزها بتنظيم كأس
العالم في كرة القدم للعام 2020م.
إذ اً ه��ن��اك م��ن لعب ويلعب ب��رؤوس
الشباب والزامهم الخروج للتظاهرات
واالعتصامات وف��ي ه��ذه االث��ن��اء جنح
عدد آخر من الشباب لممارسة السرقة
واالب��ت��زاز ..سرقة السيارات واالراض��ي
واالم��وال المنقولة والمحالت والمنازل
وسرقة االسلحة وحتى سرقة االمن
واالستقرار وآخرها سرقة النوم من عيون الناس.
كل هذه السرقات يقوم بها شباب الثورة !! تحت
أسماء مختلفة وتحت مبررات تختلف من مكان آلخر..
الخ ،لكن السرقات هي نفسها من عدن لمصر من
مصر لتونس ،ومن تونس الى ليبيا وح��دث عما
يحصل في ليبيا من سرقات وال حرج.
والخالصة التي نصل اليها تفيد ما ال��ذي يريده
الشباب؟ وهل بالضرورة ان يتواصل تصرفهم
وكأنهم أشبه بمن قطع تذكرة ذه��اب ال عودة
فيها ..ان مصطلح «ارح��ل» هو مصطلح ظالم

ألنكم ال تمثلون كل الشعب الذي
فيه الكثير ممن يريد بقاء الرئيس
باعتباره يمثل الشرعية الدستورية
حتى العام 2013م ..الشيء اآلخر
ان ع��ب��ارة ارح���ل ه��ي مصطلح
اقصائي ،المفترض أن ال تقدم
ال��ث��ورات بإقصاء المواطنين ثم
من أعطاكم الحق في سلخ انتماء
المواطن أو النظام أو المؤتمر من
حقه في االنتماء لوطنه ،أما الشيء
الثالث فإن االنتخابات هي الحل
هاتوا رجالكم ،وهذا علي عبداهلل
صالح زعيمنا ،ولنذهب جميعًا الى
صناديق االقتراع الختيار رئيس
جديد للجمهورية ،أما إذا كنتم مصرين على مواصلة
تعنتكم ورفضكم إخالء الساحات واستمراركم في
ممارسة هذا الوهم باالنتصار ووقوعكم تحت تأثير
أحالم اليقظة ان هذا النظام سيرحل فإننا نقول
لكم ..ليكن اهلل في عونكم وليعد لكم رشدكم واهلل
خير الشافين..

محمد علي سعد

للتأمل

إذا رأيت نيوب الليث بارزة
فال تظنن ان الليث يبتسم

اليقين في الشرعية الدستورية

< ل��ق��د ج���رب اليمنيون
ط��ري��ق ال��ع��ن��ف م���ن أج��ل
الوصول الى السلطة ووجدوا
أنه ال ِّ
يخلف إال عنفًا ،وأن المحاوالت
االنقالبية التي حدثت عبر مراحل
الحياة السياسية منذ عام 1962م
ل��م تحقق األم��ن واالس��ت��ق��رار ولم
توفر شرط الرضا والقبول الشعبي
الضامن الوحيد لألمن واالستقرار،
ولذلك وص��ل اليمنيون ال��ى يقين
مطلق بأن الطريق الوحيد للوصول
الى السلطة هو االنتخابات الحرة
المباشرة التي تعطي المواطن حق
االختيار وتجسد مبدأ امتالك الشعب
للسلطة ،وعندما وص��ل اليمنيون
الى هذا اليقين جسدوه عمليًا في
17يوليو 1978م عندما اختار ممثلو
الشعب رئيس الدولة عبر صناديق
االقتراع الحر المباشر ،ووج��دوا أن
هذا السلوك قد حقق الرضا والقبول
من قبل الشعب ال��ذي استعاد حقه
في امتالك السلطة وتحررت إرادته
الكلية من االغتصاب ،وعلى ضوء
ذلك تحقق األمن واالستقرار والرخاء
وانتعشت الحياة ،واتجه اليمنيون
صوب استكمال اهداف الثورة اليمنية
المباركة سبتمبر واكتوبر.
إن اليقين الذي وصل اليه اليمنيون
كافة في كل أجزاء الوطن في غربه
وشرقه وشماله وجنوبه جعلتهم

عزة السعد

ي��ح��ث��ون ال��خ��ط��ى نحو
تجسيد اه���داف الثورة
ال��خ��ال��دة ،وألن األم��ن
واالستقرار وال��رخ��اء قد
ب���دأ يستقر ف��ي يمن
االيمان والحكمة ،فقد
س���ارع ال��ي��م��ن��ي��ون ال��ى
اقتناص الفرصة السانحة
الستعادة وح��دة الوطن
ف��ي 22م��اي��و 1990م،
وم��ع ب��داي��ة ه��ذا الفجر
الجديد فتح اليمنيون باب
الحرية واسعًا واقترنت
ال���وح���دة ب��ال��ت��ع��ددي��ة
السياسية وحرية االع�لام ،وب��دأوا
يما ر سو ن ا لد يمقر ا طية كأ فضل
بلد في المنطقة ،وبصورة جسدت
القيم الحضارية والدينية واالنسانية
واالخالقية لالنسان اليمني.
لقد خ��ا ض ا ليمنيو ن تجر بتهم
الديمقراطية بروح عالية من التفاؤل
والتفاهم مكنتهم من اجراء انتخابات
1993م النيابية التي أوجدت ثالث
ق��وى رئيسية ف��ي س��اح��ة العمل
الوطني هي :المؤتمر الشعبي العام
والحزب االشتراكي اليمني والتجمع
اليمني لالصالح ،وعلى إثرها لم يرق
لبعض القوى التقليدية الراغبة في
فرض الهيمنة والسيطرة واالستعباد
وضاقت ذرعًا بالتعددية السياسية،

فحاولت االنقالب على
الشرعية الدستورية،
ولكن الشعب قد امتلك
حقه في الحياة فهب
مدافعًا عن الشرعية
ال��دس��ت��وري��ة وأفشل
مخطط االنفصال الذي
سعت اليه قوى التسلط
وأدرك اليمنيون أن
التجربة الديمقراطية
والحفاظ عليها واجب
ش���رع���ي ف��خ��اض��وا
ان��ت��خ��اب��ات 1997م
النيابية واالنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة االول����ى 1999م ثم
االنتخابات المحلية االولى في 2001م
واالنتخابات النيابية في 2003م
واالنتخابات الرئاسية والمحلية في
2006م ،وجسدوا إرادت��ه��م الحرة
المستقلة من خالل انتخابات رؤساء
السلطة المحلية.
إ ن تمسك ا ليمنيين با لتجر بة
الديمقراطية واالنتخابات حقق لهم
رغبتهم وحق امتالك الشعب للسلطة
وحرر اإلرادة الكلية من االغتصاب
وقطع الطريق على ق��وى التسلط
والوصاية واالدعاءات الوهمية وجعل
ا لشعب يحكم نفسه بنفسه من
خالل االنتخابات ،وقد حاولت القوى
التسلطية أن تستفيد من التجربة

د .علي مطهر العثربي

الديمقراطية ودخلت االنتخابات ولكن
بأفكارها القديمة التي ما أنزل اهلل بها
من سلطان وحاولت إقناع الناخبين
ب��أف��ك��اره��ا الظالمية والجاهلية
والعنصرية ،ولكن الشعب قد شب عن
الطوق فرفض االوصياء واالدعياء ولم
يمنح أحداً منهم الثقة ،ألن فكرهم
جاهلي وعنصري ،وم��ا إن أدرك��ت
القوى الظالمية أن الشعب قد وعى
خطورة ما تريده له فتجمعت القوى
السياسية الفاشلة مع القوى السياسية
الحاقدة مع القوى الفوضوية المارقة
من أجل االنتقام من الشعب ،وقد
أدرك��ت جميع تلك القوى المتآمرة
بأن التعليم هو السبب ال��ذي مكن
الشعب من امتالك السلطة وحرر
اإلرادة الكلية من االغتصاب فاتفقت
كل القوى على البدء بتدمير التعليم
وتجهيل المجتمع وضرب مكتسبات
الثورة والوحدة ظنًا منها أن الشعب
سيتراجع ليركع أمامها.
إن الشعب ال��ذي استعاد حريته
وامتلك سلطته وحرر إرادته الكلية لن
يركع لقوى الجهل والتخلف والفوضى
وسيواصل المسيرة ويحافظ على
الشرعية الدستورية ..وعلى العالم
أن يحترم إرادة الشعب المؤمن
بالديمقراطية والشرعية الدستورية،
وسينتصر اليمنيون لشرعيتهم بإذن
اهلل.

شـــهداء بالنـــــار

< منذ ابتدأ االنسان باكتشاف الكون
من حوله وتعرفه على دهاليز حياته كان واليزال
يتأثر بكل ما حوله من أشياء وتجارب وبالطبيعة
التي يعيشها ،ففكرة التغيير ورفض الواقع منافٍ
لطبيعته ..هذه من األفكار التي فطر االنسان
عليها ،فهو بطبيعته كثير التقلبات محب للتطور
وعاشق لكل مناهل العلم ،يكتنفه الكثير من
عالمات االستفهام التي تدور في مخيلته ،وقد بدأ
بتطوير مداركه والتحسين من وضعه ويستقي
علمه من مصادر العلم المتفجرة.
ففي البدايات تعلم من القرآن الكريم الذي
هو منهج متكامل لكل مناحي الحياة العلمية
والعملية ،فسلك الطريق الثابت الذي يتناسب
مع كل زمان ومكان وأخذ العظة والعبرة من سيّر

االنبياء والصالحين واستفاد من تجاربهم وبعد
ذلك أخذت المدارس باالنتشار ،واليوم نحن في
تقدم وازدهار علمي ،فقد أصبحت الجامعات بكافة
تخصصاتها تدرس مختلف العلوم تحت اشراف
كوادر وتربويين.
ولكن ه��ذا ال يمنع فهناك نسبة من الناس
يستغلون عقول الشباب واالطفال النقية بطرق
وأساليب خطيرة ،فيقومون بتجنيدهم ألغراض
إجرامية بمسميات كبيرة «الشهادة ،الجهاد»
ولكن ليس بالمعنى السامي الذي تحمله تلك
المسميات ،فأساليبهم الملتوية تبدأ بشكل نظري
وعندما تترسخ االفكار العدائية في أذهانهم تبدأ
هنا المرحلة الثانية واالخطر وهي عملية التنفيذ
وتطبيق كل االفكار والمعتقدات التي حقنوا بها
والتي تودي بحياتهم للموت وهم في أعمار الزهور
وتختفي أحالمهم الوردية بانفجار حزام ناسف أو

سيارة مفخخة أو بشتى الطرق المستخدمة الزهاق
هذه األنفس البريئة ،وال اعتقد أن من شرف مهنة
التعليم التضليل واالستغالل ،فقد أصبح بعض
الشباب تائهين بين اآلراء المتضاربة واألحكام
الضاللية التي يصدرها البعض بغرض جمع أدوات
العمليات االجرامية ،لذا ما نتمناه من المدارس
وحلقات التعليم في المساجد وحتى في الجامعات
الحكومية «االسالمية» توضيح هذه المسميات
الخطيرة واالرتقاء بشبابنا حتى يستشعروا قيمة
هذه النفس التي أودعها اهلل أمانة في أعناقهم،
فيوم يحشر الناس جميعًا لن يسألوك أنت من
حزب من؟ أو أنت تابع لتنظيم من؟ ألن اهلل وهب
لنا نعمة وهي العقل واالنسان مخير ال مُسيّر،
فهؤالء الشباب الذين يُستخدمون للقتل حتى لو
سُموا شهداء من قبل مستخدميهم فهم «شهداء
بالنار» ..واهلل من وراء القصد..

صعــتر يهدد بتصفية الشــعب

< عبداهلل صعتر القيادي في التجمع اليمني لالصالح ذلك الرجل الذي كان له صوالت وجوالت في محاربة من
سماهم بالماركسيين الشيوعيين العلمانيين ،اما وقد أعطى شمس االصالح اليوم لمن أطلق عليهم تلك
المسميات في الفترة من عام 90م وحتى عام 94م وحمل هو صور جيفارا القائد االشتراكي الماركسي حد وصفه ها
هو عبر «سهيل» قناة الدجل والكذب والخداع يخرج بتصاريحه التي يستهجنها الجميع حيث قال بأنهم سيعاقبون
كل اتباع النظام والصامتين حد وصفه في الدنيا واآلخرة  ..ال ندري ماذا يقصد الرجل في ذلك هل معناه أنهم ال سمح
اهلل نجحوا في مخططاتهم التآمرية على الشرعية الدستورية وسيقومون بتصفية ثالثة أرباع الشعب اليمني ..أنصار
الشرعية وستين في المائة في الربع الرابع الصامتين من أجل حفنة التآمر تعيش وهل معنى ذلك القول انه سيكون
عنواناً للمرحلة القادمة وسيعاقب الشعب على أيدي هؤالء النفر هذا حد قوله في الدنيا ..الغريب أننا ال نفقه قوله انه
سيعاقبهم ايضاً في اآلخرة  ..فهل تأله صعتر حتى أنه سيتولى ايضاً العقاب في اآلخرة.

المحامي /خالد عبداهلل الصوفي
وهل فقد صعتر توازنه بعد عودة فخامة األخ رئيس الجمهورية
الى أرض الوطن الى هذه الدرجة التي أفقدته المنطق والحصافة
والكياسة التي ال أرى اال أنه قد افتقر اليها.
ليس ذلك وحسب بل أن من زالت الرجل المحسوبة قوله بأن
الصامتين وانصار النظام ملعونون  ..أال يفقه صعتر وفقهاء االصالح
في الساحات ما هي اللعنة  ..أليست الطرد والخروج من رحمة اهلل وال
يملك هذا الحق سوى اهلل عز وجل واهلل أعلم بمن تزكى ..يذكرني

صعتر ،وتصريحه الذي يفتقر الى أدنى مقومات الوعي واإلدراك
بتصريح محمد الصبري ناطق المشترك لقناة «الجزيرة» والذي من
ضمن عباراته التي ال أحبذ أن أدنس قلمي بكتابتها أص ً
ال قال :إنهم
في قادم األيام سيصعدون المواجهات ويحاصرون النظام وأزالم
النظام وسيقطعون حتى الهواء عن أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي
العام ..الى أية مرحلة وصل هؤالء من الهستيريا والهوس السياسي.
خطيب الجمعة يقول أنصار النظام والشرعية الدستورية

والصامتون ملعونون أي مطرودون من رحمة اهلل.
صعتر يقول سيعاقبهم في الدنيا واآلخرة ..الصبري يقول سيقطع
عنهم الهواء الذي يتنفسونه ،فكيف سيكون الحال إذا وصل هؤالء
الى كرسي السلطة  -ال سمح اهلل  -هل يرحل الشعب والشعب كله
مؤيد الشرعية خوفاً من عقاب صعتر وأتباعه وأسياده أم يبحث عن
متنفس يجد فيه الهواء الذي قطعه الصبري ،أم يبحث عن السبل
للعودة الى رحمة اهلل بعد طرده من خطيب الساحة.
فأية دولة سيبني هؤالء وأية دولة مدنية سيكون هؤالء رجالها وأية
ديمقراطية وعقاب صعتر سيطال كل من خالفه الرأي.
لنأخذ الموضوع من كل جوانبه وال ننجرف وراء األهواء ولهؤالء
أبالسة القرن الواحد والعشرين ،انا لست مؤتمرياً ولكني مواطن
يمني استقرئ االحداث وأحمل الهم وأحلم باألمن واالستقرار ..هل
صرح من وصلوا الى السلطة بما صرح به هؤالء وكذلك األمر في
تونس وليبيا ،فما يأتي من هؤالء الرهط يجعلنا نضع أيدينا على
قلوبنا من هول الفاجعة والكارثة التي ستصيب الشعب اليمني
إذا ما وصل هؤالء الى السلطة  -ال سمح اهلل  -ويثق الجميع أننا
سنظل وراء قيادتنا السياسية حماة للشرعية حتى آخر رمق في
الحياة ولن نسمح ألحد المساس بإرادة الناخبين مهما كانت األثمان
والصعوبات.
فمرحباً بعودة الزعيم القائد ونجدد العهد والوالء لقيادتنا المنتخبة
من قبل الشعب ولتمضي إلى األمام وال نامت أعين الجبناء.

فيصل الصوفي

يحتلون العمارات والتهمة
على األمن والحرس
< عصابة األحمر في الحصبة والفرقة
ومسلحو حزب االصالح في صنعاء وتعز
يستبقون عزمهم على السيطرة على
األحياء والعمارات العالية فيها بحملة تضليل
تصل الى كتابة بيانات ونداءات وترويجها بين
السكان مرة باسم األمن المركزي ومرة باسم
الحرس الجمهوري ،ومرة باسم ادارة االمن أو
باسم االثنين أو الثالثة معاً ،تدعو فيها السكان
الى الجالء أو إخ�لاء مساكنهم ،وعلى الفور
يعقب االخالء إعادة توطين المحاربين  ..وكل
نداءات اإلخالء تنسب لألمن والحرس الجمهوري
وغيرهما ،ويروجون لذلك ايضًا عبر الصحف
ووسائل التحريض االخرى.
في الحصبة حيث تسيطر عصابة االحمر
ومقاتلوها ترك السكان المجاورون منازلهم
تحت التهديد أو بحثًا عن السالمة ،وال وجود
لألمن المركزي وال الحرس الجمهوري قريب
من بيوت جيران األحمر ،وتم إع��ادة توطين
المحاربين في العمارات السكنية كما استوطنوا
المقرات الحكومية ايضاً ،فكيف يمكن تصديق
تلك الدعاية في ظل هذه الحقائق التي يعرفها
السكان وينقلونها للغير ..وش��ارع هايل لم
يعرف حالة إخ�لاء واح��دة اال بعد أن اجتاحته
قوات الفرقة األولى وأخلت عمارات من سكانها
قسراً وبعضهم كتب ذلك في صحف ،ومع ذلك
يدعون أن االمن المركزي أو الحرس الجمهوري
أخلوا وأجلوا وأعادوا التوطين ،فأين األمن وأين
الحرس في شارع هايل ..ومعروف ايضًا أن
ال أمن وال حرس في أحياء الجامعة بل فرقة
ومليشيات اصالحية وسكان خيام مسلحون،
وهؤالء هم الذين أجلوا سكانًا من مساكنهم،
وقبل مجيئهم لم يحدث ذلك رغم النشاط
البركاني للشباب غير المسلحين ،ومثل هذا
بدأ يحدث في تعز حيث يطالبون سكان بعض
االحياء بالرحيل ويمهدون لذلك بمنشورات
منسوبة لألمن أو الحرس الجمهوري ،وآلتهم
االعالمية تنشر هذه األضاليل.
إن ه��ذا الفعل يعد ج��رم� ًا بنظر القانون
الوطني والدولي ،وحتى لو أن السكان خرجوا
من عماراتهم بإرادتهم ،فالجرم قائم ألن هذه
اإلرادة ليست حرة بل تولدت تحت الشعور
بالخوف على أنفسهم وممتلكاتهم جراء نقل
المحاربين نشاطهم ال��ى االح��ي��اء وسطوح
العمارات العالية التي يعتبرها المسلحون أماكن
مناسبة لقنص الجنود الحكوميين أو مهاجمة
مواقع ودوريات أمنية.
إن ما يقوم به هؤالء جرم غير مسبوق في
اليمن تقريباً ،فالمعروف أن السكان في عمارة
ما يخلون منها بسبب انهيار وشيك لسبب من
االسباب ،وليس إلع��ادة توطين المحاربين
والرماة ،وفي أوقات الحروب السابقة لم يحدث
مثل هذا القسر بهذا القدر ،وحتى القبائل عندما
اجتاحت صنعاء عام 1948م أخلت البيوت مؤقتاً
الى حين اتمام نهب ما بداخلها فقط.

أوهام المشترك
عبداهلل صالح الحاج

< من المرجح أن عودة الرئيس إلى
أرض الوطن أرق��ت واقلقت مضاجع أحزاب
المعارضة وخصوصاً بعد أن رجع سليماً معافى
بحمد اهلل وزال عنه كل األلم -شفاه اهلل وعافاه-
وازدادت شعبيته وازداد مؤيدوه وأنصاره داخل
الوطن وخارجه على ما أبداه بعد عودته على
التو من رحابة صدر وترفع وتجديد الدعوة لكل
أحزاب اللقاء المشترك للكف عن أعمالها العدائية
والتخريبية واإلرهابية والعودة إلى طاولة
الوفاق والحوار الوطني الشامل للخروج من
األزمة وعلى ضوء التزام فخامته التام بالعمل
على تنفيذ نصوص المبادرة الخليجية لحل
األزمة السياسية وايقاف كافة أعمال التصعيد
لتفادي المزيد من إراقة الدماء ولتجنيب اليمن
الوقوع في براثن الحرب األهلية التي لو اندلعت
لن يكون لها أول وال آخر ،إذا ما حدثت نتيجة
اصرار وعناد المشترك على تنفيذ مخططه
خصوصاً بعد عودة الرئيس من المملكة العربية
السعودية حيث ان المشترك اليزال واهماً أنه قد
اسقط النظام والشرعية الدستورية وخصوصاً
عندما كان رئيس البالد في الخارج يتلقى
العالج..
فهل بعودة الرئيس علي عبداهلل صالح،
عادت الشرعية الدستورية على حسب نظرية
المشترك ومن واالهم من الذين خانوا الوطن
والوحدة والشعب واألمن واالستقرار ويسعون
بأعمالهم اإلجرامية إلى محاولة جر البالد إلى
حرب أهلية يحل فيها الخراب والدمار الشامل
لكل الممتلكات الخاصة والعامة بل وإزهاق
األرواح واألنفس البريئة من أطفال ونساء وكبار
السن والعجزة ،نسا ًء ورجا ً
ال..
وم��ع ذل��ك نتطلع أن يستجيبوا ويقبلوا
بالديمقراطية واالح��ت��ك��ام إل��ى صناديق
االنتخابات فهي الحكم والفيصل والحل السليم
للتداول السلمي للسلطة والوصول إلى كرسي
الحكم.

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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