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واقــع الحال ومحور المقال.. متى   
سنخرج من هذه الدوامة..؟

۹  إن تسعة أشهر من األزمــة اليمنية 
ومواجهاتها وتداعياتها تبدو كما لو  أن 
اليمن تخوض معركة االطاحة بانجازات 
نصف قرن بسرعة ذلك المخرب الذي أشاع 

القهر في نفوس مليون عمار..
۹  ماذا نريد من كل هذا الصراع وكل هذه 

المواجهات..؟
لقد بات مؤكداً أن المواجهات على هذا 
النحو لن تقود البالد والعباد إالّ إلى الدمار 

الشامل..
۹  لقد كان على الباحثين عن التغيير، 
على  فظة  لمحا ا  ، عنه نبحث  جميعنا  و
الطابع المدني والسياسي لتحقيق التغيير 
والحيلولة دونما إقحام األخوة في صراع 
القذيفة مع القذيفة ليكون الدم اليمني هو 

المستهدف.
۹  التغيير في اليمن لن يتم بالحسم 
الثوري وإنما بالحلول السلمية الجادة 
دونما تسويف أو تالعب أو تذاك.. ودونما 

مواجهات وإزهاق لألرواح وسفك للدماء.
۹  مهم جداً المسارعة إلى جادة الصواب 
وتبني القيم الوطنية بصورة فاعلة اليبقى 
فيها الحال على ما كان عليه وال نحطم بها 

انجازات نصف قرن.
۹  لن يعرف اشقاؤنا العرب مصلحتنا 
خرجنا  أ ا  ذ إ معرفته  يمكننا  مما  كثر  أ
العقول من غيبوبة الزمن وخمول الصيف 
وبيات الشتاء.. فلقد صار من العرب من 
يريد تحويلنا إلى مقايضة في الصراعات 
االقليمية حتى وبعضهم اليمثلون شيئاً غير 

القدرة على الدفع.
۹  الحل يمنياً وليس في استنفار البند 
السادس أو البند السابع ذلك ألن لألغراب 
أجندتهم الماحقة.. ودائماً فالنيتو اليمكن 
أن يتحول في اليمن أو غيرها إلى جمعية 

خيرية.

ماذا يعني أن تقوم عناصر االصالح  
ومليشيات الفرقة األولى مدرع بغزو 
جولة كنتاكي بصنعاء وتسميتها جولة النصر 
وعمارة ال إله إال اهللا الى عمارة الحول وال قوة 

إال باهللا.
ومــاذا يعني لو أنها قامت بالوصول الى 
«بتزاهت» وتحويلها الى «سلتة هت» هل 
نعاني أزمة تسميات اكثر مما نعاني أزمة 
سياسية مفتعلة ألقت بظاللها وبذائقة من 
الدماء والدموع على حياة المواطن اليمني 
البسيط الذي يعيش اآلن بعيداً عن أغلب 
مقومات الحياة.. كهرباء، مياه، مواصالت، 
وشتى طرق الوصول الى لقمة العيش، فيما 
اليزال البعض يتالعب بمسارات األزمة حسبما 
يريد وكيفما يريد ليكون األفضل واألجشع 

واألكثر استغالالً لمصائب البالد والعباد.
القتل وسالسة  نتحدث هنا عن سلمية 
القنص في ظل وجود أكثر من طرف يحمي 
ويحتمي ويرى الشباب ويرتمي على احضانهم 
وبطريقة درامية توحي بالبراءة وتخفي في 
طياتها حسابات وتساؤالت كيف انتهى األمر 
بهذا الشاب مجهول الهوية قتيالً أمام عدسات 

الكاميرا.
وكل ذلك يجري كي تبدو الصورة أفضل أمام 
مجلس األمن وهو يتحدث عن أكثر من ١٥٠٠ 

شخص لقوا حتفهم في اليمن.
حقيقة بات الشعب يريد اسقاط القناع عن 
كل القتلة والمجرمين واليريد من أي شيخ 
وعالم دين ان يصدر فتواه مبشراً بأن قتالنا 
في الجنة وغيرهم من الضحايا في النار 
فجميعهم يمنيون وجميعهم مؤمنون باهللا 

«االيمان يمان والحكمة يمانية».
كما اننا لسنا بحاجة في كل مرة للتنافس 
حول اصدار بيان «ادانة عصماء» والتفكير في 

تسمية يوم الجمعة القادمة..
لنعد للنقطة المحورية التي ظلت غائبة 
لسنوات وهــي ان على جميع االحـــزاب ان 
تنصت لمايريده الشعب وان تعمل على تنفيذ 
تطلعاته بدالً من ارضاء وانتظار قرارات أي 
دولة اخرى سواء أكان مجلس األمن او جزيرة 

قطر..
والنريد ان يخرج الشعب اليمني الى ساحات 
وحقول تجارب الزحف والحسم ومشاريع 
الشهداء وغيرها من الخطط التي تعمل على 
تقسيم اهداف وحماس الشباب بين فئة هابيل 
وقابيل ومسيرة تهزم في اقصى القاع واخرى 

تنتصر في شارع الستين.
والنريد ان يكتشف اليمنيون في وقت متأخر 
بأنهم مازالوا على العهد قلوبهم مع اليمن 
لكن أسلحتهم عليه وعلى أنفسهم واخوانهم 

وممتلكاتهم العامة والخاصة.
يسمونها أزمة، ثورة، تغيير وفي االخير ٩ 
أشهر مرت من هنا دون معالجة للمشكلة او 
ايجاد تفسير منطقي لنوع الخلل الذي منيت 
به بالدنا وجعل كل شيء فيها وبالذات أمانة 
العاصمة يبدو موحشاً ويوحي بالخبث واللؤم.
ربما كانت التسمية األفضل انها حالة مزاج 
سيئة ومحاولة مفاجئة اآلمنين في منازلهم 
والسائرين في الشوارع برصاص قناصة 

وانفجار صاروخ لو.
إذاً علينا ان نبدأ بتنفيذ الحل المتفق عليه 
وفي أسرع وقت قبل ان تتحول صنعاء كاملة 

الكآبة.

عبداهللا الصعفاني

سؤال الدوامة..!!

صنعاء..
 ال حول 
وال قوة
 إالًّ باهللا

نجيب علي

يا عباد أوقف الفساد!!

إرهاب الرأي
االنقالبية    لعناصر  ا مــن  محاولة  فــي 

السكات صوت الحقيقة أقدمت مجموعة 
إجرامية في مدينة تعز أمس على اطالق وابل من 
الرصاص على سيارة الزميل راسل عمر القرشي 
رئيس تحرير صحيفة «تعز» حيث تم استهداف 
السيارة بـــ١٣ طلقة أدت إلى تهشيم زجاجها 

وإصابة هيكلها الخارجي وتفجير اطاراتها.
وفي ذات السياق تعرض الكاتب عبدالرحمن 
مراد لمحاولة اغتيال من قبل عناصر ارهابية، حيث 
أطلقت عليه الرصاص في مدينة حجة وهو عائد 
إلى منزله وقد أصيبت السيارة التي كان يستقلها 

بعدة أعيرة نارية من قبل عناصر اصالحية متطرفة، فيما لم 
يصب هو بأذى.

وأرجعت مصادر مطلعة أن أسباب محاولة اغتيال الكاتب 
عبدالرحمن مــراد ترجع إلــى مواقفه الوطنية ورفضه 
لألساليب المتشددة التي يتبناها المتطرفون في حزب 

االصالح ودفاعه عن منهج الوسطية واالعتدال، إضافة الى رفضه المعلن 
لألساليب االنقالبية ومحاولة مصادرة إرادة الشعب اليمني باسم الثورة 
المزعومة التي يروج لها المشترك والقضاء على كل منجزات الشعب تحت 

ذلك الشعار الكاذب.

من جانبه دان مصدر مسئول بوزارة اإلعالم 
عمليات القصف اإلجرامي لمبنى استديوهات 
قناة «السعيدة» الكائن في حي «صوفان» 
بأمانة العاصمة والذي قامت به المليشيات 
ح  صال لإل ليمني  ا لتجمع  ا ب  لحز بعة  لتا ا

والمنشق علي محسن وعصابة أوالد األحمر.
ــس الزميل المصور  ــوم أم كما أصيب ي
لمعنوي  ا لتوجيه  ا ــرة  ئ ــدا ب لتليفزيوني  ا
علي صالح مالك بعيار نــاري في ساقه من 
قبل قناصة الفرقة وعصابة أوالد األحمر 
المتمركزين بمنازل المواطنين في حي «القاع» 
بصنعاء أثناء تصويره ألحداث الشغب والتكسير التي 

تقوم بها تلك العصابات الخارجة على القانون.
كما تعرض منزل الزميل محمد الحملي أحد العاملين 
بصحيفة «الميثاق» فجر أمس األول لقذيفة هاون من 
مليشيات الفرقة األولى مدرع وألحقت أضراراً بالغة 

بالمنزل.
إن كل ما تقوم به تلك العصابات من اعتداءات وإرهاب للرأي لن تثني 
العاملين في بالط صاحبة الجاللة عن مواصلة أداء رسالتهم في فضح 

أكاذيب وادعاءات تلك العصابات الشريرة.

هناك أشخاص   
نهم حمود  مكَّ
ــن العمل  الــهــتــار م
في وظائف حساسة 
بوزارة األوقاف وهم 
اآلن ال يــتــورعــون 
عــن االســتــمــرار في 
ــة الــفــســاد  ــارس ــم م
الممنهج الذي أرسى 

مداميكه الهتار.
 الشكاوى التي تصلنا تؤكد أن أولئك «النفر» يعيقون كل نشاط
هادف وأن قيادات في الوزارة تتواطأ معهم وتمرر «فسادهم» 
الذي طفح إلى السطح وبات الكثير من منتسبي الوزارة يدفعون 

ثمن ذلك الفساد..
نطرح القضية أمام الوزير حمود عباد وإن أراد التأكد فما عليه 
اال مراجعة كشوفات الحج أو إجراءات التنسيق للدورات والورش 

مع الصندوق التابع لألمم المتحدة!!

وكيل 
«بمزاج» 

نادر!!

أحــــد وكـــالء   
وزارة التربية 
والتعليم لديه «مزاج» 
نادر جداً في تعامله 

مع مسؤوليته..
تصل  أن  ــا  ــم ف
ــك  ــدي مــكــتــبــه ول
معاملة اال وبادرك 
ــي  ــف ــوظ ـــــد م أح
المكتب بالسؤال: 
إيــش مــعــك؟ وما 
أن تطرح المعاملة 
يكون  يديه  بين 
ــرة  ــاش ــب الـــــرد م

بشيئين:
إمــا الوكيل في 
اجــتــمــاع وممكن 
تنتظر ساعتين.. 
اليوم  الوكيل  أو 
ر»  مــزاجــه «معكّ
ــو دخلت عنده  ول
بــا«يــخــبــص» لك 
المعاملة.. ارجع له 

يوم ثاني!!
ممن  لكثير  ا  >
ت  مال معا يهم  لد
عند هــذا الوكيل 
أصبحوا يفضلون 
االتــصــال بمكتبه 
لــــلــــســــؤال عــن 
«مزاجه» أو برنامج 
عمله قبل المجيئ 
ـــه.. وهللا في  ـــي إل

خلقه شؤون!!

استشهاد شقيق الشيخ 
صغير عزيز باعتداء 
الفرقة وأوالد األحمر

الفرقة تواصل حملة االختطاف للمواطنين
تقوم عناصر من الفرقة   

األولــى مدرع المنشقة مع 
مليشيات االصالح بحملة اعتقاالت 
ــري  ــدائ ــي ال ــي ح لمواطنين ف
والزراعة وهائل وتحديداً الشباب 
عــبــر أطــقــم مــدجــجــة بالسالح 
تجوب الحارات  واألحياء الداخلية 
والفرعية وتقتحم المنازل ولم 
تستثنِ حتى المجانين والمرضى 
نفسياً، وقد تم اعتقال عدد منهم 
وأودعوا في زنازين تحت االرض 

في مقر قيادة الفرقة المنشقة.
ــن التقارير  ــم م ــرغ وعــلــى ال
الحقوقية المحلية والدولية التي 
تطالب قيادة الفرقة وأوالد األحمر 
بإطالق المواطنين المختطفين 
ـــه يــتــم رفـــض التعامل  إال أن
معها.. ويخشى أن يتم تصفية 

المختطفين داخل السجون غير 
المشروعة..

لمنظمات  ا تناشد  لميثاق»  «ا

الحقوقية ومن تعز عليهم حياة 
اليمنيين التدخل ووقف االختطاف 

والتصفيات لمواطنين عزل.

شطحات «سهيل»
يعي الشعب تماماً أن أكاذيب قناة الفتنة والتضليل «سهيل»  

وانها في كل يوم تختلق شطحة جديدة لتعويض شعورها 
بأن ال أحد يهتم بها أو يشاهدها حيث أدعت أن بث الفضائية اليمنية 
توقف في امريكا وكندا وأوروبا ولم يعد إال «سهيل» يشاهدونها 

هناك.
إال ان مصادر اعالمية أكدت ان البث مستمر وبجودة عالية على 
مدى ٢٤ساعة وكل ماتقوم به «سهيل» ال أساس له من الصحة.

 إنهم
 يقتلون
أطفالنا


