
عزة السعد
 في يوم الجمعة بتاريخ7   / 10 / 2011م تسلمت 
أول امرأة عربية مسلمة من جنسية يمنية جائزة نوبل 
للسالم وهي القيادية توكل عبدالسالم كرمان.. 
هكذا قرأت الخبر وسمعته من الفضائيات اليمنية والعربية مع 
عدم معرفتي بتاريخ هذه المرأة السياسية وال ماهية العمل أو 

االنجازات التي قدمتها..
في البداية اقتنعت أن هناك أيادي خفية تشعل نيران الفتنة في 
بلدنا الحبيب من ثم بدأت اتساءل يا ترى من هي توكل كرمان 
فلم أرَ أمامي سوى االحتفاء ومشاعر الفرح والفخر على وجوه 
كل من حولي ولكن ظل في مخيلتي سؤال لم يفارقني وهو 
ماذا فعلت؟ ولماذا هي دونًا عن الباقين؟ ولكن لن انكر انني 
سعدت بهذه الجائزة وافتخرت بأني فتاة يمنية بغض النظر عن 

االنتماءات السياسية والحزبية..
ولكن في يوم األربعاء بتاريخ 12 / 10 / 2011م صعقت عندما 
شاهدت لقاءها مع المحاور أحمد منصور على قناة »الجزيرة« 
وهي تهذي بأوهامها وكلماتها غير الواقعية فاعتقدت ان سحابة 
نوبل اطاحت بتوكل في ساحة أخرى وفي خيمة خياالتها الواسعة 
فقد كانت تتحدث أو باألحرى تخطب عن دولة قد اسقط نظامها 
وسيحاكم رئيسها وهي اآلن تبني يمنها السعيد في دنيا أحالمها 

لدرجة أنها لم تقرر بعد ماهو الدور السياسي الذي تريد أن 
تشغله ولكني اتنبأ لها برئاسة جمهورية الخيمة التي تقطنها.. 
فندائي لتوكل بأن تخرج من هذه الخيمة لترى الواقع الذي 
يعيشه الناس والشباب الذين هم حولها اآلن.. يجب أن تستشعر 
قيمة أرواحهم، فالصدور العارية لست أوسمة تفخرين بها بل 
هي أرواح لها الحق في أن تعيش وتغير بعقلها الواقعي والواعي 
لكل ما نعيشه فأنت تقولين انك تبنين اليمن في خيمتك ولكننا 
ال نرى سوى هدم وخراب وانفالت أمني في الوقت الذي شعرنا 
أن الجائزة ستغير وستكون مؤشر خير وسيلتفت لنا العالم.. 
أنتِ ترفضين المجتمع الدولي كافة.. وال تنسي أنك تتحدثين 
باسم كل المحافظات التي ادعيت أنها معك وذلك من غير أن 
يوكلك أحد سوى قلة من يسكنون الساحات واتمنى أال تتناسي 
دور الرجل الداعم لك ابتداًء من والدك إلى زميلك في الساحة.

توكل.. إن في اليمن شبابًا أكثر وعيًا وثقافًة وواقعيًة لن 
يسمحوا ألحدٍ أن يخيم في عقولهم ألنهم مقتنعون أن من له 
ماٍض سيكون له مستقبل وشبابنا اليوم ليسوا بحاجة نوبل 
حتى يدخلوا التاريخ فهم اآلن يرسمون تاريخهم بأيديهم ولن 
يسمحوا لشبح الوهم بأن يعكر صفو سمائهم.. فعليك النزول 
من سحابة األوهام التي تعتلينها رحمة بدماء الشباب التي سالت 

من وراء أوهامك، وكوني عند قدر الثقة التي منحوكِ إياها..

> لم تتمكن القوى األجنبية 
الطامعة في اليمن من فرض 
ايجاد  السيطرة عليه دون 
أي���ادٍ عميلة لها ف��ي داخ��ل األرض 
اليمنية وبدرجة أساسية من أبناء 
البالد نفسها، ألن القوى الطامعة في 
الموقع االستراتيجي المتميز لليمن 
قد جربت عبر مراحل التاريخ القديم 
والمعاصر وأدركت تمام االدراك بأن 
اليمن صعب ال��م��راس ألن��ه محمي 
بالطبيعة الجغرافية المتنوعة وببأس 
وقوة  رجاله األوفياء الذين لم يفرطوا 
في قدسية التراب الوطني منذ آالف 
السنين، وفوق ذلك محمي اليمن بإرادة 
الخالق جل وعال الذي جعل مشكاة نور 
الحرية والسالم تنطلق من اليمن 
بشكل دائ��م، وجعل من أهلها أرق 
قلوبًا وألين أفئدًة وهم رسل السالم 
إلى العالم ورجال عدالة وتسامح مع 

وجود الشواذ.
إن المتابع لمراحل التاريخ السياسي 
لليمن سيجد أن القوى االستعمارية قد 
سلكت سباًل شتى في سبيل فرض 
السيطرة والهيمنة على اليمن، وكانت 
كل وسائلها تبوء بالفشل وإن كانت 
المراحل في  قد نجحت في بعض 
فرض السيطرة على بعض اجزائه 
إاّل أنها لم تستطع فرض السيطرة 
الكلية على خارطة اليمن الطبيعية، 
وحتى تلك السيطرة المحدودة لم 
الراحة  ي��ذق فيها المستعمر طعم 
على االط��الق، ألن مقاومة االحتالل 
تظهر في كل شبر من قداسة التراب 

اليمني، وك��ان��ت أفظع 
الوسائل التي توصل إليها 
الطامعون في اليمن هي 
زرع الشقاق والفتن في 
طرف  وتحريض  ليمن  ا

على اآلخر.
اليوم  إن م��ا تشتهده 
ال���ي���م���ن م����ن األزم�����ة 
السياسية الراهنة اليعدو 
أن يكون تكرارًا للماضي 
لبعيد على  وا ل��ق��ري��ب  ا
ح��دٍ س���واء، فلو أمعن 
ال���دارس���ون للمظاهر 
السياسية لوجدوا أن اليمن 

استطاعت خالل نهاية القرن الماضي 
خصوصًا قبيل انتهاء العقد قبل األخير 
تحقيق االستقرار السياسي الذي قاد 
اليمنيين إلى إعادة لحمة اليمن الواحد 
في بداية العقد األخير من القرن 
المنصرم، وذلك ألن أهل اليمن اصحاب 
حكمة وإيمان استطاعوا أن يقتنصوا 
فرصة انشغال القوى الطامعة في 
تراب اليمن وبحارها وجزرها وشطآنها 
وجرفها القاري وسواحلها وواحاتها 
وهضابها وجبالها وصحاريها وقصورها 
اليمنيون تلك  الشاهقة، فاقتنص 
الفرصة الذهبية وأقدموا على إعادة 

لحمة الوطن في 22 مايو 1990م.
إن ذلك التغيير الجذري الذي أحدثته 
وحدة اليمن أرضًا وإنسانًا ودولة وضع 
العالم أمام األمر الواقع، ولم يكن أمام 
القوى الطامعة غير المراوغة والتكتيك 
وبناء االستراتيجيات لتدمير اليمن، 

فتارة بحجة اإلره��اب 
تحشد أساطيلها وأخرى 
تتهم اليمن بأنه دولة 
ف��اش��ل��ة، ول����م تكن 
ال��ق��وى الطامعة في 
اليمن واح���دة موحدة 
بل متعددة ومتناقضة 
في األه��داف والنوايا، 
واألكثر من ذل��ك أنها 
ق���وى ت��ك��ن لبعضها 
البعض عداوة وأحقادًا 
شديدة، وهذا من لطف 

اهلل باليمن..
ول��م يكن أم���ام كل 
تلك القوى الطامعة إال أن تتبنى لها 
عناصر من الداخل استطاعت إجراء 
غسيل دم��اغ لتلك العناصر ودخلت 
لليمن عبر تلك العناصر المخدوعة 
والمغفلة باسم الدين وك��ل القوى 
المتآمرة والمتناحرة اتفقت أو تالقت 
رغباتها في تدمير اليمن عبر عناصر 
الفتنة باسم الدين وحاولت أن تجعل 
للتصفيات  اليمن ساحة  أرض  من 
واالنتقام من بعضها البعض بتلك 
العناصر المأجورة وعلى ثرى اليمن 
بعضهم  ن  يقتلو ليمنيين  ا لتجعل 

بعضًا.
إن القوى الواقعة في إط��ار القارة 
اآلسيوية أو ق��ارة أوروب��ا قد وجدت 
السبيل الذي اثلج صدرها من خالل 
عناصرها التي تمكنت من كسبها إلى 
صفها وبما يحقق الرغبات الشخصية 
والنفسية لتلك العناصر، ولم تجد 

القوى األجنبية المتصارعة على اليمن 
غضاضة من اتفاق عناصرها التدميرية 
في اليمن م��ادام األم��ر سيؤدي إلى 
إنهاء الكيان اإلنساني لليمن، ومسألة 
الصراع بين تلك القوى على أرض 
اليمن تم تأجيله وحددت تلك القوى 
ثالثة عناصر أساسية السقاط اليمن 
ووقوعها تحت رحمة الطامعين وهي: 
تدمير القوة العسكرية، وتدمير العلم 
والمعرفة، وتدمير االقتصاد الوطني، 
واع��دوا لذلك خططًا واستراتيجيات 
منها كسب عناصر لديها اطماع واحقاد 
على النظام السياسي، والتغلغل في 
األحزاب السياسية، واستغالل منظمات 
المجتمع المدني إلعداد عناصر فاعلة 
الشعال الفوضى والتخريب والتدمير، 
وذل��ك ما شهدته األزم��ة السياسية 
خالل عشرة أشهر، ولكن اهلل سبحانه 
وتعالى خيب آم��ال المتآمرين على 
استراتيجياتهم  واف��ش��ل  ل��ي��م��ن  ا
العدوانية على مقدرات اليمن ودماء 
اليمنيين، ألن الشعب قد استوعب 
أساليب المؤامرات الخارجية من خالل 
عناصرها في الداخل وكان الجميع لها 
بالمرصاد وكان اعتصام الشعب بحبل 
اهلل هو طوق النجاة عندما حافظ على 
الشرعية الدستورية وحمى التجربة 
الديمقراطية والتعددية السياسية.. 
فهل تدرك القوى التي مازالت تمارس 
القتل ضد الشعب داخل تكتل اللقاء 
المشترك، أنها تخدم األعداء بأفعالها 
وتنفذ مخططاتهم العدوانية على 

السيادة اليمنية؟نأمل ذلك..
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د. علي مطهر العثربي

الثورويون 
االنتهازيون

علي عمر الصيعري

عجبت م��ن ت��ط��اول »اإلخ���وان 
على  ئهم  حلفا و  » لمسلمين ا
ال��ذك��رى الوطنية ل��ث��ورة 14 
أكتوبر المجيدة وادعائهم الوفاء لهذه 
الثورة التي كانوا يناصبونها العداء منذ 
انطالقتها بحكم مناصبتهم العداء لحركة 
الناصريين  العرب وكذلك  القوميين 
واالشتراكيين منذ مطلع ستينيات القرن 
المنصرم، فقد فاجأونا، وألول مرة منذ 
انطالقة هذه الثورة المجيدة ، بتسخير 
ساحات االعتصامات المسيطرين عليها 
لالحتفال الدعائي المكشوف، بذكرى 
ه��ذه ال��ث��ورة ليلة الخميس الماضي، 
متناسين فتوى كبيرهم »الزنداني« 
الشهيرة التي استباح فيها دماء وأعراض 
أبناء الجنوب - سابقًا- والذين هم أبناء 
شهداء هذه الثورة ومناضلوها ورموزها 
وجماهيرها، وذل��ك أثناء ح��رب صيف 
1994م واعتبرهم شيوعيين كفرة ولم 
يكتف بذلك بل اعتبر عقود الزواج التي 
تمت منذ انتصارها في الثالثين من 
نوفمبر المجيد والى يوم إعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية، باطلة بمعنى أن جيل 
هذه الثورة أبناء )..(استغفر اهلل العظيم- 
ولم يسحب فتواه ولم يعتذر لجيل الثورة 

إلى يومنا هذا.
  وقبل ذكرى هذه الثورة المجيدة بثالثة 
أيام - أي يوم 11 أكتوبر الجاري- تجرأ 
اإلصالحيون وأوالد األحمر وعصابتهم، 
وبكل وقاحة، وطلعوا علينا بإحياء ذكرى 
اغتيال الرئيس األسبق إبراهيم الحمدي 
في العام 1977م، وهم الذين عقدوا في 
يناير من ذلك العام في ) خمر ( مؤتمرًا 
للقبائل أعلنوا فيه »حربًا مقدسة« ضد 
الحمدي ونظامه الذي قيموه » كشيوعي 
وملحد«، وقال عنه وقتئذ والدهم الشيخ 
عبداهلل - رحمه اهلل- في لقاء خاص 
أجراه معهم فيصل جلول مؤلف كتاب » 
اليمن -الثورتان , الجمهوريتان، الوحدة« 
في باريس في 1994/11/20م »جاء 
الحمدي ليواجه النظام الشيوعي في 
الجنوب وتلقى دعما من السعودية لهذه 
الغاية، فإذا بنا نكتشف أنه أقام عالقات 
سرية مع الشيوعيين في الجنوب وتفاهم 
معهم، ويعزز مجموعة من الضباط 
الناصريين في الجيش لذا عارضناه بشدة 

» ص )55(.
لين  لدا ا لمثلين  ا بنا هذين  ويكفي 
على انتهازية ه��ؤالء الثوار القدامى 
الجدد الذين دربوا على حبك المؤتمرات 
االنقالبية واالستعانة بالفذلكة اإلعالمية 
والتضليل والتغرير بشباب االنتفاضة 
السياسي  الدجل  السلمية وممارسة 
الدعائي عليهم وعلى الرأي العام المحلي 
والخارجي، وكل ذلك في سبيل الحكم 
.. ويكفي أن نذكر ه��ؤالء المغامرين 
االنقالبيين بأن شباب حضرموت عندما 
استفزهم أص��ح��اب ساحة االعتصام 
لتابعين لإلصالح  ا المكال  بكورنيش 
بممارسة نسخة من طقوس االحتفاء 
الكاذب بثورة 14 أكتوبر الخالدة والتلويح 
في وجوههم باللحى، أقدموا على قذفهم 
بالحجارة، وهذا بشهادة قناة » حب الزلط 
يجمعنا« الخرقاء » سهيل« فيا لهم من 

ثورويين انتهازيين..
  قال الشاعر:

      إن الزرازير لما قام قائمها
                        توهمت أنها صارت شواهينا

                                        )صفي الدين الحلي(

االثنين : 17 / 10 / 2011م 
 الموافق :19 / ذو القعدة / 1432هـ 

العدد: )1576( علي عبداهلل صالح13
رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

فيصل الصوفي

> لجنة غالب القمش لم تقل 
للمواطنين شيئًا حول ما يتعلق 
بالمهام المسندة اليها.. ربما هي 
تتحرك على االرض، ولكن العمل 
بصمت ال يكفي في مثل هذه الحالة.

نائب  شكلها  لتي  ا للجنة  ا ه��ذه 
الرئيس بعد جريمة 3 يونيو لتقوم 
ب��دور التهدئة،  اسند اليها رئيس 
الجمهورية في 24 سبتمبر الماضي 
مهمة إزال��ة المظاهر المسلحة في 
العاصمة.. إزالة الحواجز والمتاريس 
ونقاط التفتيش وإخالء المسلحين 
القبليين وإعادة رجال الجيش واألمن 
ال��ى معسكراتهم.. وأك��د رئيس 
الجمهورية على أن تكون ق��رارات 
الشأن ملزمة لجميع  اللجنة بهذا 
االطراف، ومن لم يلتزم بها يجب على 
اللجنة مصارحة المواطنين بموقفه..

وق���د م��ض��ى ب��ع��د ذل���ك ال��ت��اري��خ 
االسبوعان والثالثة واللجنة خرساء، 
لم تقل ماذا فعلت وماذا قررت ومن 
ال��ت��زم وم��ن ل��م يلتزم؟ بينما من 
حق المواطنين أن يعرفوا الحقيقة 
من لسان هذه اللجنة، خاصة وأن 
المسلحين يكثرون ويزدادون انتشارًا، 
والحواجز باقية كما هي، وش��وارع 
جديدة اغلقت والعربات العسكرية 
تتوغل في أحياء سكنية، ونقاط 
التفتيش الجديدة تظهر تباعًا، وهذا 
واضح في الحصبة وما بعدها والفرقة 
وما حولها وصواًل الى شارع الزبيري، 

ومناطق أخرى.
ومن السهل على الفضولي مالحظة 
أنه في الوقت الذي تتأخر فيه نقاط 
األمن المركزي الى الوراء تتقدم نقاط 
الفرقة المدرعة إلمالء الفراغ، وكذلك 
الحال بالنسبة للمسلحين القبليين 
التابعين ألوالد األحمر، ونعتقد أن 
اللجنة المعنية قد الحظت وتالحظ أن 
مقابل التزام الجانب الحكومي هناك 
إص��رار من الفرقة وشيوخ األحمر 
تعزيز مواقفهم، ومع ذلك فاللجنة 
المواطنين بالحقيقة،  لم تصارح 
وال ن��دري أية مصلحة تقدرها في 

سكوتها.
صحيح أن المواجهات القوية توقفت، 
وأن هناك حالة هدوء أمني نسبي، 
لكن في ظل هذه الحالة هناك تحرك 
واضح من قبل قيادة الفرقة وقيادة 
عصابة الحصبة لتعزيز مواقعهم، وال 
يمكن القيام بذلك بدون هدف، فهذه 
االستعدادات والتعزيزات تعني شيئًا 
واحدًا وهو أن العاصمة على موعد مع 
مواجهة مسلحة كبيرة وطويلة األمد، 

وأسوأ مما سبق..
 إذا كانت اللجنة غير ق��ادرة على 
اتخاذ قرارات وتنفيذها فيما يتعلق 
ب��إزال��ة ال��م��ظ��اه��ر المسلحة في 
العاصمة، وغير ق��ادرة على إبقاء 
الحال على ما كان عليه قبل، وغير 
قادرة على منع حدوث مواجهة كبرى، 
فعلى األقل قادرة على الكالم.. فلماذا 
ال تخرج الى المواطنين تطلعهم على 

الحقيقة؟

ما الخبر يا لجنة 
القمش؟

ال تدخلوا عرين األسد!!

سقوط التآمر على اليمن

 إقبال علي عبداهلل

> بات في حكم المؤكد أن أحزاب 
اللقاء المشترك التي يقودها حزب 
االص��الح المتشدد ال تريد للوطن 
الخروج من أزمته الخطيرة التي افتعلتها 
منذ االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية أواخ���ر عام 
2006م لتصل اليوم الى زاوي��ة خطيرة 
وحادة تهدد أمن واستقرار ووحدة الوطن 
وحياة المواطنين المعيشية واالقتصادية 

واالجتماعية والخدمية.
ال نقول ذلك ألننا حزب »حاكم«  والمشترك 
أح���زاب م��ع��ارض��ة ب��ل ال��ق��ول ص��ار قول 

المواطنين كل المواطنين في أنحاء البالد وكذلك 
األشقاء واألصدقاء المتابعين لألزمة السياسية في 
اليمن منذ بدايتها وحتى اليوم.. المواطن صار يعاني 
أشد المعاناة من األزمة التي أوصلت البالد والعباد 
الى كف عفريت ال يعرف أحد كيف ومتى ستنتهي؟! 
خاصة مع استمرار تعنت وعنجهية أحزاب المشترك 
وشركائهم المعروفين بتعطشهم للدماء.. ورفض 
كل دعوات الحوار والتنازالت التي قدمها ويقدمها 
المؤتمر الشعبي العام وقيادته برئاسة فخامة 
رئيس الجمهورية علي عبداهلل صالح -حفظه اهلل 
ورعاه- ومقابلة هذه الدعوات والتنازالت بالعنف 
وأساليب البلطجة السياسية والعسكرية والهدف هو 
اغتصاب السلطة بالقوة على حساب ارادة غالبية 
أبناء الشعب في االحتكام والعودة الى صناديق 

االنتخابات الحرة والنزيهة التي تقرر من سيختاره 
الشعب لتولي السلطة ومواصلة عملية البناء 
والتنمية التي بدأها فخامة الرئيس القائد علي 
عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام« منذ 
السنوات األولى لتحقيق المنجز التاريخي العظيم 
الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو عام 
1990م، بعد أن كانت حلمًا ثم تحولت الى مطلب 
أساسي للشعب في كل أنحاء الوطن، كما كانت 
الوحدة واحدة من أهم وأبرز أهداف الثورة اليمنية 
السادس والعشرين من سبتمبر 1962م والرابع 
عشر من أكتوبر 1963م التي صادف االحتفال 
بذكراها »العطرة« الثامنة واألربعين قبل عدة أيام.
هذه الحقيقة اليوم وما نشاهده من أفعال على 
أرض الواقع من قبل أحزاب المشترك وشركائهم 

وهي أفعال عدوانية شيطانية ليست من عادات 
وقيم شعبنا اليمني وال تنتمي لديننا االسالمي 
الحنيف بصلة.. فبداًل من قبول الحوار والجلوس 
على مائدة واح��دة للوصول ال��ى مخرج يرضي 
الجميع من األزمة كان رد المشترك وميليشيات 
حزب االصالح  والخارجين عن النظام والقانون هو 
العنف المسلح لالنقالب على الشرعية الدستورية 
واالستيالء على السلطة حتى لو دمر الوطن وأحرق 

المواطن فيه.
ولعل من الالفت أن هذه الحقيقة التي يلمسها 
المواطن اليوم أفرزت لدى كل المواطنين حتى ممن 
هم معارضون للنظام والمطالبون بالتغيير قناعة 
بأن »المشترك« الذي تقوده عناصر ارهابية من 
»االخوان المسلمين« وتنظيم القاعدة المتسترين 
تحت غطاء الفرقة األول��ى المنشقة ال يريدون 
السلطة عبر االنتخابات بل بالدماء والقتل والنهب 
والتدمير واحراق األخضر واليابس في مقابل أن 
هذه القناعة عززت تمسك المواطنين بالمؤتمر 
الشعبي العام وقيادته السياسية برئاسة فخامة 
رئيس الجمهورية علي عبداهلل صالح.. واذا كنا 
نقول غير الحقيقة فليقبل المشترك باالنتخابات 

ويعرف موقعه في الخارطة السياسية.
كلمة أخيرة أقولها إن السيل بلغ الزبى وكل شيء 
له نهاية«, وال تدخلوا عرين األسد وتوقظوه من 

نومه كما فعلتم في حرب صيف 1994م.

توكل.. رئيس جمهورية الخيمة
عبدالكريم صالح

ال��ي��وم يمر  إن اليمن 
بمرحلة صعبة من تاريخه 
ال��ط��وي��ل وإن عصابة األم��س 
تواصل أعمالها التخريبية محاولة 
زعزعة األم��ن وه��دم االقتصاد 
ونشر الفساد وكل ذلك من اجل 
ال��وص��ول إل��ى السلطة بزعم 
الفساد أو دعوى الثورة!!! ال أدري 
كيف أن الفاسدين سيصلحون 
البالد والعباد؟!! وكيف يلقون 
وعلى  لرئيس  ا على  لالئمة  با
الحكومة ويسقطون فسادهم 
على اآلخرين وهم السوسة التي 
تنخر الوطن وتنهب ثرواته وتعبث 

بأمنه واستقراره.
لقد كان تسامح الرئيس وعفوه 
عن ه��ؤالء الشرذمة المنشقة 

المرة تلو المرة سببا في تماديهم 
إلى أن أصبحوا يطالبون بإسقاط 
النظام وال ندري أية كارثة ستحل 
بالوطن إن تحقق لهم ذلك وحل 
الفساد والالنظام ؟ ه��ذه هي 
أمانيهم!! وقد بدت البغضاء تنفث 
نيرانها من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر.. أعاذنا اهلل مما 
يسعى إليه هؤالء وأركسهم على 

أنفسهم ,
لقد رأينا باألمس قوات األمن 
تخلي أماكنها في كل من شارع 
الزبيري وشارع الكويت وغيرهما 
تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس 
الجمهورية القائد العام للقوات 
المسلحة علي عبداهلل صالح رمز 
اليمن وقائدها وموحدها والذي 
سيستمر والؤنا له وللوطن بعد 
اهلل ورسوله وال��ذي لم يِع هذه 

الحقيقة فعليه أن يناطح الصخر.
إن إزال��ة المظاهر المسّلحة 
والمتاريس من الشوارع الرئيسية 
ال��ت��ي ك��ان��ت تحمي المنشآت 
، وع��ودة  الخاصة والحكومية 
القوات األمنية إلى ثكناتها دليل 
قاطع على حسن نوايا الدولة 
باألمن واالستقرار وعدم اراقة 
الدم اليمني وحل القضايا بالحوار.
ن  أ لمتعجرفين  ا م��ن  نتمنى 
من  باتهم  عصا أيضا  يسحبوا 
الشوارع حتى تعود الحياة طبيعية 
وه��ادئ��ة إل��ى العاصمة صنعاء 
بة  ستجا ال با نها  سكا يطمئن  و
لصوت الحق والمنطق والجنوح 
إلى منطق العقل والحوار ومن 
كان له مطلب فلن يحصل عليه 
ما حيي بطريقة العنف والقوة 
الن مركزه مركز الضعيف مهما 

ك��ان وسبب ضعفه هو خروجه 
على الشرعية وشذوذه عن سائر 
أبناء المجتمع اليمني الذي أصبح 
يتمتع بحكم ديمقراطي شوروي 
وأن الوصول الى كرسي الحكم 
لن يكون إال عبر الصندوق وليعلم 
أعداء الديمقراطية واالنقالبيون 
كذلك أننا شعب بكامله نلتف حول 
الرئيس وسندافع عن الشرعية 
والديمقراطية كمكاسب وطنية 

لشعبنا ال يمكن التفريط بها.
انها فرصة حقيقية لحقن الدماء 
والعودة للسلم طريقًا للحوار.. 
فعلى أحزاب المشترك اغتنامها 
اليمن شر ومخططات  لتجنيب 

المتربصين.
وال أعتقد ان تضييعكم لهذه 
الفرصة سيكون في صالحكم أو 

صالح الوطن.

فرصة أمام المشترك

> هل تعرفون ماهو أسوأ من 
الفشل عند المسؤول الفاشل؟ 
ببساطة.. األسوأ أن يعتقد هذا 
المسؤول أنه ناجح وأنه هو محور النجاح 
في إدارته ومركز المثابرة والتعب رغم 
أن المرفق يتراجع إل��ى الخلف أو في 

احسن األحوال »محلك سر«؟!
< من سخريات القدر وعجائب سوء 
الفهم والتدبر أن تجد من بيننا في هذا 
المجلس أو ذاك في هذا المرفق أو ذاك 
من يحسب أنه زعيم زمانه ومناضل 
الناس ويستمر  عصره ويكذب على 
في الكذب حتى يصدق هو نفسه بأنه 
مناضل كبير اليشق له غبار وهنا تجده 
يغضب إن لم يسمع كالمًا يمجده ويسمع 
اط��راء منافق وهو يعلم أنه ينافقه.. 

لألسف اصبح البعض يعيش على هكذا 
صورة وشاكلة وقد تعب منه وألجله حتى 

أهله وأقرب المقربين إليه.
< من يسمع حكاياته ورواياته يصاب 
بالصدمة والذهول حينما يسمع أن هذا 
المثقف الكبير فالن الفالني قد غزاه 
»الوهم« واتعبته »أحالم اليقظة« وأمثال 
ه��ؤالء يستحقون التقريع والمساءلة 
واالقالة والمحاسبة الفورية وليسوا 
جديرين بأن يتناولهم الناس بالذكر 
الحسن والمديح والفالشات والصور، بل  
يذكروني بعجوز شمطاء سليطة اللسان 
تمشي بالغيبة والنميمة.. قبيحة ومع 
ذلك تزعم أن لها الحق في أن تغضب 
وتقطب جبينها إن تسمع كلمات األطراء 
والغزل فهي في نظر نفسها »حاجة 

ثانية«.. أقول لمثل هؤالء: 
عذرًا وعفوًا وال تلوم ني إن 
طلب مني أن اغني طربًا 
وبجانبي برميل ).......( 
فكيف سأكون فرحًا طربًا 
بشوشًا إن لم أجد بجانبي 
اخ��ض��رار ح��وف المهرية 
أو طبيعة ال��رب��ادي في 
المحويت وشبام وكوكبان 
والمخا حينها فقط اطلب 

مني الغناء وسنطرب سويًا مع الفنان 
الكبير أحمد السنيدار.

قل لمن مال عني!
واختفى واحتجب!

ما جرى ما جنينا ليه هذا الغضب؟
٭ ٭ ٭

»s.m.s«�رسائل ب
األول������ى، ج����اءت من 
مغترب تحسر فيها على 
الوضع الذي وصل إليه 
حال التشجير في طريق 
مطار ال��ري��ان وطالب 
األجهزة المعنية معالجة 
الوضع سيما وان هذا 
الشارع الطويل يعكس 
ال��م��ن��ظ��ر ال��ح��ض��اري 
والجمالي لمدينة المكال وأبناء محافظة 

حضرموت عامة.
الثانية: استلمناها من أحد المواطنين 
في مديرية الريدة وقصيعر يشكو فيها 
ما وصل إليه حال النظافة في المديرية.

قل لمن مال عنا..!

صالح أحمد العجيلي

سندافع عن وحدة الوطن بكل ما نستطيع مثلما 
حافظنا على الثورة ونظامها الجمهوري الخالد


