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مــن يتابع تــداعــيــات الثورتين    
التونسية والمصرية سيقف على 
تفاصيل عنوانها «الشباب في البلدين 
يريدون استرداد الثورة».. وهكذا كان 
عنوان الجمعة االخيرة في أكبر ميادين 

القاهرة.
۹  ولقد سمعتها من شاب تونسي «إنني 
انتظر شرارة أخرى لثورة أخــرى».. كيف 
والدماء الشابة التــزال ضحية لألحزاب 

والوجوه القديمة.. والمحنطة أيضاً..!
۹  وحتى عندما يتم النظر الى الشباب 
فإن ذلك يتم بطريقتين تشيران الى 

مشكلتين حسب ذات الشكوى.. 
األولــى.. فرض شباب محدد من قبل 
 . . لفرنسية  ا و االمريكية  رتين  لسفا ا
تخيلوا والثانية شراء الذمم واالستقطاب 
االيديولوجي من قبل وجوه عتيقة التزال 
تمتلك كل شيء.. حيث الحقبات القديمة 
حاضرة بفسادها ومحسوبيتها والمحاوالت 
مستمرة وقوية الحتواء كل ما هو شبابي 

حالم واستبدال الربيع بالخريف.
 ۹  ولقد وصل الحال برفض طلب تشكيل 
حزب سياسي من قبل وزارة الداخلية وال 
أعرف إذا ما كان هناك في تونس ومصر 
أغنية تساوي األغنية اليمنية «يا بدر يا بدر 
ال سرنا وال جينا» فاألمور حسب تعبير شاب 
مصري .. هي هي واستغفال الشباب هو 
هو.. ومن يتحكم هم هم.. الى آخر الجمل 

الساخرة الحارقة..
۹  الحبل على الجرار.. ومن رفعوا إرحل 
يا مبارك يرفعون شعار إرحل يا مشير 
طنطاوي وأنت يا دكتور عصام.. أما عن 
ليبيا الناتو والدم والتمشيط فحدث وال 

حرج..
۹  وفي اليمن ما أحوجنا الى التغيير ولكن 
دونما قفز أو رهان على طبقة سياسية 
ــزال تصادر مصالح الشباب ولسان  الت
حالها نحن فاسدون لكننا آباءكم ونعرف 

مصالحكم..

من    جنونهم   ــن ج
ــون  ــت ــزي ــن ال ــص غ
والحب والسالم ورفضوا 
وقف نزيف الدم اليمني، بل 
لقد قابل الزنداني وعلي 
محسن و«جــهــال» األحمر 
ــادات المشترك ذلك  وقــي
الــعــرض بأحزمة ناسفة 
وصواريخ وسيارات مفخخة 
وسفك المزيد من الدماء 

بدون حق..
فهل يا فخامة الرئيس 
تــراهــن على مــن ضربوا 

ــوف ان يرحموا أبناء  بيت اهللا دون خ
الشعب اليمني..؟! نسألك بحق دم الشهيد 
عبدالعزيز عبدالغني.. ودمــاء أولئك 
الفدائيين الذين ضحوا بحياتهم لحمايتك 
أن التمد يدك التي احرقوها إلى أياديهم..
نــســألــك.. بحق دمـــاء كــل الشهداء 
ودمــوع كل اليتامى والثكالى أن توقف 
تسامحك تجاه القتلة واللصوص وقطاع 
الــطــرق والمفسدين.. وناهبي المال 
العام وممتلكات الشعب الذي يخرج إلى 
الشوارع والساحات حافياً، عارياً منهك 
الجسد من سوء التغذية يهتف بتحد في 
وجه االنقالبيين باذالً روحه للدفاع عن 
الشرعية.. هذا الشعب أحق أن ترحمه.. 
بل أولى أن تصون دماءهم الطاهرة من 

سادية العصابة اإلرهابية..
فخامة الرئيس..

أنتم تريدون أن يظل الشعب اليمني 
كبيراً وعظيماً ومتسامحاً.. ولن يكون 
ذلك أبداً إذا ظل النافذون واالنقالبيون 
واللصوص وقطاع الطرق هم المتحكمون 
بشؤونه والحاكمون له بأساليب القرصنة.. 
وإذا كانوا قد خانوك وغدروا وفعلوا فعلتهم 
بكم وتنكروا لكم فنخشى مما سيقترفونه 
بحق الشعب غداً.. والذي اليملك إالّ قوة 

الدولة والقانون.. 
أنظر يا فخامة الرئيس إلى آالف األسر 
في الحصبة وهائل والزراعة وكل بيت 

يمني ماذا فعل بهم هؤالء االنقالبيون..
أننا جميعاً أبناء تسعة ويمنيون أيضاً.. 
فال تتجاهلوا دمائهم وحقوقهم وتحرصون 
على طلب السالم من أولئك القتلة.. 
فلستم وحدكم من احترق بنيرانهم، بل 
لقد احرقوا كل أبناء الشعب دون رحمة، 

واستخدموا ضدنا مختلف األسلحة..
يا فخامة الرئيس..

إننا نناشدكم بكتاب اهللا وشريعة محمد 
بن عبداهللا- صلى اهللا عليه وآله وسلم.. 
نناشدكم بحق كل األديــان السماوية 
والقوانين الوضعية أن ال تضيع دماء 

وحقوق أبناء الشعب اليمني..
نناشدكم أن تحكم بيننا وبينهم بشرع 

ــون وضــعــي..  ــان إلــهــي أو ق
وليس بصلح جائر.. إننا احرار 
وشعب يأبى الضيم ويرفض 

العبودية منذ بدء الخليقة..
فخامة الرئيس..

 إن دمــاء أبناء الشعب في 
رقبتكم.. ولجان الصلح هي 
الزحف القذر الذي سيوصل 
القتلة إلى إسقاط آخر قالع 
ـــة.. وإســقــاط  ـــدول هيبة ال
النظام ويسعون إلى محاولة 
إذالل الشعب بعد أن تعودوا 
على ذلك البطش مستعينين 
بقوة الدولة ومسخرين امكاناتها لخدمة 
مصالحهم، لن يترددوا عن مصادرة كل 
حقوق الشعب وتركيعه عندما اليوجد 
قانون  أو قوة للدولة تردعهم أو تحمي 
حقوق المستضعفين التي تنتهك اليوم 

بهمجية ال مثيل لها في التاريخ..
يا فخامة الرئيس..

نريدكم أن تظلوا رمزاً للتسامح والعفو.. 
ولكن لقد بلغ بالشعب الضرر حداً ال يطاق 
ولم تعد بيننا وبين العبودية إالّ أمتار.. فال 
تسمحوا بسبي الشعب اليمني الحر.. وأنتم 
من أرسى اعظم القيم اإلنسانية لشعبنا.. 
فها هي الحصبة وأحياء الجامعة تنعق 
الغربان فيها، ويغير الهمج على منازلها 
وساكنيها في بربرية تقشعر منها األبدان، 
كل هذا يحدث في عاصمة الجمهورية 
اليمنية صنعاء الحضارة والتاريخ وليس 
في مجتمع يعيش في احراش داخل ادغال 

أفريقيا..
يا فخامة الرئيس..

نقدر سمو اخالقكم وعظيم تسامحكم 
والــذي نــأى بكم إلــى اليوم أن تعزلوا 
المنشق علي محسن من منصبه، وأن 
توقفوا امتيازات أوالد األحمر من المال 
العام وهم يعلنون عليكم وعلى الشعب 

هذه الحرب القذرة..
ال نطالبكم بقصفهم بالطائرات رغم  أن 
جرائمهم تفوق جرائم القاعدة والحوثة 
واالنفصاليين اضعافاً مضاعفة وإنما 

تنتصرون للشعب وفقاً لشرع اهللا..
فخامة الرئيس..

إننا مع غصن الزيتون وحمامة السالم.. 
ونحملها منذ ثالثة وثالثين عاماً.. بيد أن 
المؤامرة التي استهدفت حياتكم كولي أمر 
جرم تجاوز كل الخطوط الحمراء، وإذا كنتم 
مستعدين للتنازل عن الحق الشخصي.. 
فالحق العام هو من حق الشعب واليمكن 
التنازل عنه.. وإالّ فعلى الدولة السالم.. 
وحينها تكونوا قد قدتم الشعب الصامد 

إلى العبودية الطوعية..

عبداهللا الصعفاني

سطوة الكهول..!!

رسالة إلى فخامة الرئيس

محمد أنعم

قتلة يسرحون ويمرحون!!
عشرات المواطنين يختطفون من منازلهم أو   

من المساجد من قبل مليشيات المنشق علي 
محسن وعصابة أوالد األحمر وطالبان اإلصالح.. من 
أحياء الجامعة والحصبة وشــارع الستين.. جامعة 
اإليمان والفرقة اصبحت معتقالت تضج بالمواطنين 

األبرياء..
الخاطفون بالتأكيد يعيشون في العاصمة 
وليس في الفرقة، بل ان يوجهوا باالختطاف 
وكذلك باالعتداء وقتل المواطنين ورجال 
األمـــن نجدهم يــســرحــون ويمرحون 
بالعاصمة والمحافظات أي في مناطق 
خارج سيطرة الفرقة وطالبان اإلصالح 

ومع ذلك ال أحد يعترضهم.

القبض على طباخ أرسله محسن لتسميم القوات الخاصة
قالت مصادر أمنية في حضرموت أن األجهزة االمنية 
بالمحافظة ألقت القبض على طباخ ارسله المنشق محمد 
علي محسن لوضع السم في األطعمة التي تقدم ألفراد 
القوات الخاصة في محاولة الرتكاب جريمة انسانية وخيانة 
عسكرية عظمى. مشيرة الى ان الطباخ اعترف في محاضر 

التحقيقات بأن المنشق محمد علي محسن هو من ارسله 
لوضع السم بين األطعمة للقوات الخاصة بحضرموت.

وأضافت المصادر ان األجهزة األمنية تتحفظ على 
الطباخ وسيتم تقديمه للمحاكمة العلنية بعد عرضه على 

النيابة في اقرب وقت .

إصالحيل 
المشترك 

كلما سمعنا في االخبار   
عـــن انـــفـــراج وشــيــك 
لحل األزمة بناء على المبادرة 
ة  مبكر ت  با نتخا ا و لخليجية  ا
حرة وشفافة ونزيهة يريدها 

الشعب.. جاء الرد مباشرة 
مــن على أفـــواه مدافع 

ودبـــابـــات وقناصة 
ـــر  حـــم أل ا د  ال و أ

ـــي  ـــرف ـــط ـــت وم
االصالح والفرقة 

المنشقة.
يبدو أن هناك 

حــالــة عـــداء غير 
مبررة بين رصاص هؤالء وكل 

الحلول المطروحة..
ـــات واضــحــاً بــاألدلــة بــأن  وب
إصــالحــيــل المشترك هــو من 
يقبض أرواح الشباب ويصعد 
أصواتهم ويسكتها من على بعد..

 اكثر من ١٤٠٠ مواطن ورجل 
أمــن استشهدوا خــالل االزمــة 
ومازال إصالحيل يتوعد بالمزيد 
بينما تحولت قيادات المشترك 
الشباب  تحرق  ــى سلخانة  ل ا
وتقودهم الى النار وكلما قيل 
لها هل اكتفيتي تقول: هل من 

مزيد.

الحمد اهللا على 
سالمة العودة

< عـــاد الــدكــتــور 
ــكــبــســي  ـــد ال ـــم أح
نائب رئيس جامعة 
صنعاء استاذ العلوم 
السياسية إلى أرض 
ــوطــن بــعــد رحلة  ال
عــالجــيــة اســتــمــرت 
ــر في  ــه بــضــعــة اش
بية  لعر ا لمملكة  ا
السعودية الشقيقة..

نتمنى للدكتور والمربي الفاضل الدكتور أحمد 
الصحة والعافية والعودة لمواصلة عطائه الوطني 
المتدفق خاصة واليمن بأمس الحاجة إليه في هذا 

الظرف الحرج.

ما رأي وزير الداخلية؟!!
أقــــدمــــت  

عــنــاصــر 
ــرة  ــب بـــقـــســـم ه
مــديــريــة شعوب 
باالعتداء على األخ 
أمين علي نــوري 
ح  لمبر ا ب  لضر با
وذلك عند حضوره 
ر  كو لمذ ا لقسم  ا

نقل على إثــره للمستشفى 
وهو في حالة صحية متعبة.

 نطرح القضية أمام معالي 
وزيــر الداخلية اللواء مطهر 

رشــــاد الــمــصــري 
النصاف المعتدى 
عـــلـــيـــه خــاصــة 
وهــو داخــل قسم 
ــف  الــشــرطــة ووق
لتي  ا ت  يا لعنتر ا
تسيئ لرجل األمن 
الـــــذي يــفــتــرض 
يــكــون حامياً  أن 

للمواطنين وللقانون؟
ــاذ االجــــراءات  ــخ ــأمــل ات ن
الصارمة لردع المعتدين في 

القسم وانصاف المواطن.

القضاء والدماء
في هذه المرحلة الحرجة   

يجب أالَّ يغيب رجال القضاء 
والبد أن تحمي السلطة القضائية 

دماء وحقوق الناس، وتردع 
المفسدين..

القضائية  السلط  إن 
إذا ظلت بال أعين وبال 
آذان.. وداخـــل قصور 
مسورة وال تهز رجالها 

دماء األبرياء، فمعنى 
ذلك  أن المجرمين 

ــادون  ــم ــت ــي س

في سفك الدماء ونهب الحقوق 
وسيبيحون كل المحرمات.. طالما 
والــقــضــاء ليس حــاضــراً وسيف 
الحق ليس قائماً على المعتدين 

والمجرمين..
إن الـــقـــضـــاء مــطــالــب 
بــتــطــبــيــق شـــرع اهللا وال 
ــك أبـــداً..  يسمح بغير ذل
ومــطــالــب بالقبض 
على المشتبه 
ــم.. فهل  ــه ب

يفعل ذلك؟!
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لعل القارئ ال يخفى عليه ما نعانيه نحن ساكني الدائري والزراعة والرباط والكويت وسواد   
حنش وباختصار شديد مديرية معين وجزء من مديرية التحرير.. ولكن لمديرية معين تميز 
كبير من حيث الرعاية واالهتمام الفائق من قبل المخيمين والفرقة األولى مدرع فنحن في هذه 
المديرية نعيش وضعاً النحسد عليه خاصة في خط التماس ما بين شارع الدائري ومن سكن في 
هذا الحي وما خلفه (الدائرة الثانية عشر والخامسة عشرة) وحي فندق أيجل وحي الكويت والعدل.. 
لنا حظوة كبيرة لمعاملتنا فنحن نسكن بجمهورية خاصة جداً حديثة التكوين ما يزيد عن الثمانية 
أشهر.. وحكومة هذه الجمهورية التعترف بنا كسكان أصليين فقد اصبحنا غرباء عند دخولنا وخروجنا 
من وإلى حاراتنا الواقعة في الحزام األمني لجمهورية المنشق فالعيش خلف المتاريس الترابية 
والمسلحين والمعدات العسكرية المتنوعة وأناس من كل الجمهورية جلبوا خصيصاً من قراهم 
ومدنهم وعزلهم حتي الفارين من وجه العدالة تجدهم بأحيائنا كذلك المثقفين المكتنزين بعقولهم 
ثقافة الغاب.. ومع األسف الشديد أن تجد أكاديميين من الجامعات يجيزون مصادرة حقوقنا وحرياتنا 
ماال تقبله على نفسها وأسرها، فإخواننا من أبناء وطننا استعبدونا بمرسوم ثورة تبدأ بمصادرة 
أبسط حقوق لنا أن نمارسها ومن مبدأ الكراهية وإقصاء اآلخر انطالقاً من مقولة من لم يكن معنا فهو 
ضدنا ومن هذا المنطلق اصبح لهم مهام موكلة تبدأ بمضايقة السكان وتنتهي بقتلهم بدم بارد..

فال حساب وال عقاب لهذه الجمهورية يحكمها، فالسلطة هنا تخضع لقانون ثوار ألغوا إنسانيتنا 
وأهدروا كرامتنا وسلبوا حقوقنا وعاثوا فينا إرهاباً وتخويفاً وترويعاً لنا وألوالدنا صغاراً وكباراً فلم 
يراعوا فينا ديناً وال اخوة وال صلة نسب وال قرابة وال راعوا فينا مسناً أو امرأة أو مريضاً أو عامالً 
ومواطناً وصاحب محل يسعى فيه لطلب الرزق الحالل، وأما اصحاب المحالت صغرت أو كبرت ففي 
ليلة وضحاها اصبحوا يستحقون الصدقة وصاروا مطالبين بإيجارات متراكمة ناهيك عن تجارة 

كسدت وبارت وانتهت فهم مطالبون بتسديد فواتير وإقساط مستحقة الدفع.. 
وأما اصحاب العقارات والتي تعتبر مصدر رزقهم لمعيشتهم فحالهم ليس ببعيد عن التجار 
فاإلفالس داهمهم من حيث اليدرون وال يحتسبون فلسان حالهم وأصحاب المهن األعمال الخاصة 
يقول: «ارحموا عزيز قوم ذل» ارحموا من كان باألمس يعيش صاحب عمل ويدير أعماله ويسعى 
لطلب الرزق ويسعى في مناكبها ليأكل من رزق ربه ويحمده على نعمه التي انعم اهللا عليه بنعمة 

العمل والرزق الحالل.. ليتصدق ويخرج ما أمره اهللا للفقراء والمحتاجين..

فيا لسخرية القدر فمن كان باألمس يوزع الصدقات وصاحب اليد العليا أصبح اليوم يستحق الصدقة 
وصاحب اليد السفلى فمن يرضيه هذا ا إلسفاف والظلم ومصادرة حقوق شرعية وقانونية!! فلله 
األمر من قبل ومن بعد وال حول وال قوة إالّ باهللا، وأما الساكنون فلزاماً وجبراً وقهراً عليهم الخضوع 
للتفتيش القسري وتحت التهديد بالحبس في الفرقة سواًء أكان رجل أو امرأة فالتسلط والتعسف 
ومصادرة الحقوق والحريات سمة من سمات ثوار احتلوا شوارعنا واغتصبوا ممتلكات ليست لهم 
وأزهقوا أرواح بريئة وحبسوا براءة األطفال، فسكان هذه األحياء اليستطيعون اسعاف مريض صغيراً 
كان أم كبيراً في حالة حرجة تتطلب من ذويه نقله إلى المستشفى لتلقي العالج بسبب المتاريس 
وحراس تم تنصيبهم ليزيدوا من معاناة السكان فوق معاناتهم التي فرضت عليهم ووضعوا تحت 
اإلقامة الجبرية فال سيارات يمكنها الدخول إلى هذه األحياء لخدمة المواطن السعاف الحالة المرضية 
أو حاالت الوالدة المتعسرة أو الطبيعية فهذه حقوق لحاالت إنسانية بالدرجة األولى ليست لها عالقة 

كون الشخص مسلم أو يهودي أو أي شيء آخر..
فهؤالء الثوار تركوا أسرهم يتمتعون بحرياتهم ليصادروا حرياتنا وتركوا حرمات حرائرهم لينتهكوا 
حرمات حرائر هذه األحياء بكل صلف وتعجرف.. جعلوا ألوالدهم حرية اللعب واللهو واستكثروا 
على أوالدنا الخروج في أمان وإذا خرج هؤالء األطفال فأمامهم مناظر المسلحين واآلالت العسكرية 
التي تربي لدى هؤالء األطفال حب العنف تركوا أسرهم تنعم بالهدوء واالستقرار ليجعلوا من 

أحيائنا مالعب لكرة القدم والسلة والدمنة والشطرنج وغيرها من األلعاب.. وأما مكبرات األصوات 
والتلفزيونات والمحاضرات والمظاهرات والهتافات فليس من يعيش المأساة كمن يسمع عنها فمهما 
كتبنا أو شرحنا ال نصف المعاناة الحقيقية لسكان هذه األحياء التي ينامون على المشاجرات والعنف 

الذي يمارس في هذه األحياء..
هذا كله يحدث وأكثر في أحيائنا فالمعايشة اليومية تحوي الكثير مما يوصف وماال يوصف قوم 
حاصرونا باسم الحرية وانتهكوا حرماتنا باسم الدين واستباحوا دمائنا بال وازع إنساني، ولي تساؤالت 
على قدر بسيط قد يتقبلها البعض ويستهجنها البعض اآلخر: (كم أطول مدة نصبت بها خيمة أمام 
أي منزل أو منازل..؟ كم مرة خضع أخي وأختي من المواطنين للتفتيش المستفز واإلجباري.. وما 
شعورهم بأن اخوة لهم يمارس ضدهم هذا الفعل المشين عند خروجهم ودخولهم إلى منازلهم 
لجميع أفراد أسرهم..؟ ما موقفك عندما تصل إلى بيتك تنشد الهدوء والسكينة فإذا يسكنك أعظم 
من سوق من الضوضاء المختلفة؟ كم مرة دخلتم إلى شوارعكم (والغرباء الذين ليس لهم أي صفة 
سوى أنهم صادروا حريتك) يمنعونك من الدخول للوصول إلى مسكنك!!؟ كم مرة منعت من الدخول 
بسيارتك وبحثت عن رصيف مناسب لضمان األمان لسيارتك وقد تصبح الصباح وتكتشف أن سيارتك 
قد سرقت أو شلحت وفي أحسن األحوال تم خدشها بآلة حادة، وكتبت عليها عبارات غير الئقة..؟؟ كيف 
يكون شعورك وأحد أفراد أسرتك يتلوى ويتعطف ألماً وقد يفقد حياته أمام عينيك وأنت التستطيع 
أن تسعفه بسبب اإلجراءات التعسفية المفروضة عليك وعلى شارعك..؟ هل رأيتم أكاديمي يجلب 
المياه بالدبات والعربية!! مستحيل ألن مكانته التسمح له بذلك.. األسئلة كثيرة واستثنيت األسئلة 

المحرجة حفاظاً على شعور أخي القارئ.. فالنار ما تحرق إالّ رجل واطيها..
هذه بعض من المعاناة التي يعيشها سكان هذه األحياء.. فليس من العدل أن تدعي أنك رجل 
العدل والمساواة وتمارس على أرض الواقع شيئاً آخر وليس من المنطق أن ترى كل األشياء بلون 

واحد.. والدنيا بها ألوان كثيرة وليس من الحرية أن تتكلم واآلخر مستمع فقط..!!
فمتى كانت مصادرة حرية اآلخرين واقالق سكينتهم والتعدي على حرياتهم ومصادرة حقهم في 

العيش بكرامة تحفظ إنسانيتهم وآدميتهم (كما ولدتهم أمهاتهم أحراراً).
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