
 ومع ذلك ولوضوح الفهم نقول بأن إنهاء األحداث في 
اليمن 2011م باتفاق سياسي يؤكد أن تلك االحداث 
كانت »أزمة« ولكن التعامل مع تطبيق االتفاق يلح 
على تقديم أحداث 2011م على أنها ث��ورة.. فماذا 

يعني ذلك؟
ذلك يعني أن أحداث 2011م كانت واقعيًا وداخليًا 
»أزمة«، فيما المحطة كأرضية وأثقال خارجية فرضت 

لها توصيف »ثورة«.
االتفاقات السياسية بين أطراف داخلية أو مع طرف 
خارجي فإن أول ما تفرضه وتتعامل على أساس االلتزام 
به هو »التهدئة االعالمية« فيما هذا أول اتفاق سياسي 

لم يلتزم فيه بهذه القاعدة أو البداهة.
فإذا اإلعالم الرسمي ُاتهم باالنحياز الكامل للحاكم 
والحزب الحاكم خالل أح��داث 2011م في مواجهة 
»الجزيرة« وفضائيات باتت أكثر وأوسع تأثيرًا خالل عام 
2011م، فالمشترك ومنذ تسلمه اإلعالم الرسمي وبما 
بات يقارب العامين استخدم هذا االعالم ضد شريكه 

في االتفاق السياسي المؤتمر الشعبي العام ورئيسه.
مثل هذا التفعيل ال يتوقع أن يقبل به طرف هو شريك 
في اتفاق خالل تطبيقه، ولكنه في اليمن بات واقعًا 
أو أمرًا واقعيًا بتلقائية التعامل مع االتفاق السياسي 

وتطبيقه.
أي محلل سياسي ال يمكنه إال أن يعيد هذا التفعيل الى 
محطة 2011م في سياق المتغيرات والتموضع الدولي.
فإذا االتفاق السياسي والحل السياسي الذي فرضه 
الواقع الداخلي في الداخل وعلى الخارج كأمر واقع 
فالمحطة التي تتبنى ما يُعرف ب�»الربيع العربي« ربما 
لم تكن تريد إظهار أن هذا العنوان في المدلول أو 

التفعيل انكسر في اليمن..
إما أن الرئيس السابق علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر والمؤتمر تعرض لضغوط قوية من الخارج 
للقبول بهذا التعامل مع تطبيق االتفاق أو تم التوافق 
على ذلك، وقد يرتبط بذلك هذا التموضع لالخوان في 
الحكم االنتقالي في إطار تطبيق االتفاق السياسي 
ذاته، بل لعل خروج وبروز فضائية »اليمن اليوم« 

يرتبط بهذه التوافقات والتفاهمات.
الزعيم علي عبداهلل صالح خالل عقود حكمه تمرَّس 
على تحمل نقده بحدة من أطراف داخلية وخارجية 
حتى أصبحت أفضلية لديه ال يكشفها بالطبع ألن 

ينتقد ويظل الواجهة والهدف للنقد وإن لم يتوافر 
ذلك بتلقائية الصراعات، فقد يسعى اليه بأشكال غير 

مباشرة.
ولذلك ال يوجد حاكم عربي انتقد خالل فترة حكمه 
داخليًا وخارجيًا بما يمثل 20% مما حدث مع الزعيم 
صالح، كما هو أول حاكم هو طرف في اتفاق سياسي 
لحل أزمة في الواقع ويطبق هذا االتفاق الذي هو طرف 

فيه كثورة ضده.
ذل��ك ال يستطيع عليه إال المتمرس ف��ي تحمل 

وامتصاص نقده بل واستهدافه إعالميًا.
طارق السويدان بين األسماء التي لمعت ولعلعت 
في التثوير المتطرف والمدمر للواقع وليس فقط ضد 

الرئيس السابق علي عبداهلل صالح.
السويدان حين قال مؤخرًا إن ما جرى في اليمن هو 
ربع ثورة فقط فذلك استفز »االخ��وان« الى مستوى 

»هستيريا« كأنما اقتربت من اإلفتاء بتصفيته.
االخوان في مصر أو اليمن يرون إما أنهم هم الثورة 
أو أن الثورة هي ملك وتمليك لهم من المحطة كخط 

أمريكي جديد في المنطقة.
ومع ذلك ال أستطيع القول عن »االخوان« في مصر 
كما عن االخوان في اليمن ألن االخوان في اليمن كانوا 
وظلوا ثقل النظام حتى تنازل الرئيس السابق عن 
السلطة ثم بعد ذلك وحتى اآلن وذلك ما يحسه الواقع 

ويشهد به ويتعايش معه.
ولذلك يفترض فهم أو تفهم الحساسية الزائدة 
لألخوان حين مجرد اشارة انتقاص »الثورة« حتى وإن 
من باب »المزحة« من سويدانهم الذي طالما هللوا له 

وه���و يفتي 
بتدمير الواقع وتعطيل الحياة في اليمن

ما عالقة كل هذا بتصريح بن عمر عن حق الرئيس 
السابق علي ع��ب��داهلل صالح ف��ي الترشيح خالل 

االنتخابات القادمة؟ 
إنني ال أعرف بالضبط ما إذا كان هذا التصريح جاء  
كرد على أسئلة صحفية إعالمية مع جمال بن عمر وما 

دوافع مثل هذا التصريح إن لم يكن األمر كذلك؟!
ما أعرفه وأثق فيه هو أن الرئيس السابق صالح 
لم يعد يريد ترشيحًا أو ترشحًا ولن يقبل ذلك من أي 

فرضية وتحت أي ظرف.
أيًا كان ما دفع »بن عمر لهذا التصريح، فالذي يريده 
من خالله هو معالجة مشكلة أخرى لدى أو من أطراف 

أخرى.
فإذا أطراف في الحوار تمعن في التطرف والتحجر 
مثاًل، فمضمون تصريح بن عمر كمدلول أو استنتاج 
رسالة لهذه األطراف تقول »ال تنسوا أن ما حدث في 
اليمن هو أزمة وليس »ثورة«، والثورة التي منحتم 
توافق  والمجاهدين تستوجب  الجهاد  لقبها كما 
المسؤولية في الحوار الوطني، أما إن أحلتم هذا الحوار 
الى أزماتية وأزمة فذلك يجبرنا على إعادة االنطالق 

من األرضية الواقعية ألحداث اليمن 2011م كأزمة.
كل ما حدث من هذا التوصيف هو أن علي عبداهلل 
صالح من واقع ووضع أزمة دعا الى انتخابات مبكرة 
تدخلت المبادرة الخليجية والقرار الدولي في التعامل 

معها من خالل الديمقراطية واالنتخابات..
أسّلم بأن ما طرحت مجرد اجتهاد كتحليل قد يصيب 
أو يخطئ بأي قدر، ولكن الذي يرجح الخطأ أو الصواب 
فيما ذهبت اليه هو تقديم اجتهادات وتحليالت أخرى  
الستقراء وتفكيك مثل هذا التصريح شديد األهمية 

للممثل األممي في اليمن جمال بن عمر.
في الحوار المبكر والشهير في منزل الرئيس الحالي 
خرج السفير االمريكي وضمن تصريحاته يقول بأن 

المعارضة في اليمن هي أغبى معارضة.
 ال أريد فهمًا وال استنتاجًا من تصريح جمال بن عمر 
ذات السياق أو النتيجة، ألنه يعنيني أن تفهم أطراف 
الحوار وتهتم باألهم في صراعات واق��ع اليمن أو 

متغيرات العالم.

> لألرقام أهمية قصوى في حياتنا من حيث 
ارتباطها بمناسباتٍ مختلفة شخصية أو ثقافية 
أو عامة، وحملها العديد من ال��دالالت والرموز 
والرسائل واإليحاءات واألحداث.. بل أّن حياتنا عبارة عن 
أرقام: أعوام، وشهور، وأسابيع وساعات ودقائق وثوانٍ.. 

قال أحمد شوقي:
دقات قلب المرء قائلة له

إن الحياة دقائق وثوانِ
نقف اليوم عند الرقم أربعة.. أما لماذا؟ ربما ألن لفظ 
)ربيع( مكوّن من أربعة أحرف، وهو الحدث الزلزالي 
العظيم الذي قدم إلينا على رافعة الغرب كهدية مهذبة 
محترمة من أصدقائنا في واشنطن وأوروبا واسرائيل، 
وها هي الدنيا ربيع، والجو بديع، والخلق وديع، والقلب 
وسيع، والحصن منيع، والفرح يشيع وال شعبٌ جويع، 
وال في.. فقيع، وال نفر صريع، وال خوف مريع، وال قهر 

شنيع، وال أحد يميع..
وهنا أتوقف في هذه التوطئة حتى ال أقع في المحظور.. 
نبدأ اآلن الرحلة.. من غير شد لألحزمة وال إغالق 

للجواالت..
نبدأ مع الرباعيات المتنوعة

- قذافي ليبيا، وعابدين تونس، وحسني مصر وصالح 
اليمن.. أربعة من الزعماء العرب الذين أطاحت بهم 
فورانات، وثورانات الربيع.. مع اختالف نهاية وطريقة 
التنحي أو اإلطاحة، المهم ُأزيحوا من كراسيهم لكن 
شعوبهم لم تنل الراحة بعد وحتمًا ستنالها في يوم من 

االيام.
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الخلفاء الراشدون.. أربعة، وهم أساس ومبتدأ تشكيل 
الدولة اإلسالمية العظيمة بعد وفاة المؤسس األول 
النبي محمد -صلى اهلل عليه وآله وسلم، وهم: أبوبكر 
الصديق وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن 

أبي طالب- كرم اهلل وجهه رضوان اهلل عليهم.
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حكم أنصار الشريعة على أبين ألكثر من عام، وبدا في 
فترة من الفترات أن من الصعوبة إزاحتهم أو هزيمتهم.. 
وأبرز القادة الذين تصدوا وطردوهم من أبين.. أربعة 
سيذكرهم التاريخ وهم اللواء محمد عبداهلل الصوملي، 
واللواء الشهيد سالم قطن، واللواء محمود الصبيحي 
واللواء فيصل رجب.. مع تقديرنا لكل جهدٍ وكل قطرة 

دم ُأريقت.
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ايطاليا.. ف��ازت بكأس العالم أرب��ع م��رات وتتقدمها 

البرازيل.. خمس مرات.
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طه حسين، وعبداهلل البردوني، وبشار بن برد، وأبو 
العالء المعري أربعة مكفوفين تسيدوا األدب العربي 

شعره ونثره......
قهروا الضعف، وأعلوا من شأن اإلدارة الخالقة، وأتوا بما 
لم يستطع األدباء المبصرون أو أكثرهم االتيان بمثله، 

آخرهم فيلسوف الشعراء المعري والشهير بقوله:
وإني، وإن كنت األخير زمانه

آلتٍ بما لم تستطعه األوائُل
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ومثلهم أربعة مبدعون راحلون برزوا في العصر الحديث 
فقدوا نعمة البصر، وعوضوا بنعمة البصيرة لكن في 
الموسيقى وأثروا ذائقتنا النغمية والروحية والوجدانية 
وه��م: سيد مكاوي، وعمار الشريعي، والشيخ إمام 
وعوض عبداهلل المسلمي.. ثالثة مصريون  والرابع 
يمني، وإزاء ما يحدث في مصر.. أم العروبة.. أشير الى 
أغنية جميلة..كلمات أحمد فؤاد نجم، وتلحين وغناء 

الشيخ أمام
مصر.. مصر يا بهيهْ

يا أم طرحه وجالبيّهْ
الزمان شاب وأنتِ شابه

هو رايح وأنتِ جايه
- مع أنه يبدو أن مصر ليست )جايه( - إنما )رايحة( الى 

المجهول.
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بالد الشام مكونة من أربعة بلدان: سوريا، لبنان، 
األردن، وفلسطين، ومن باب تداعي الخواطر.. أتذكر 
في زيارتي األولى لسوريا في 1993م في المرجه وسط 
دمشق في إحدى مقاهيها.. دار نقاش مع شباب سوريين 
وسودانيين كان بعض السوريين يتفاخر بحديث الرسول 
صلى اهلل عليه وآله وسلم: »اللهم بارك في شامنا 
ويمننا«، بتقديم الشام على اليمن مع سخرية وهزء 

من )أبو يمن( لم احتمل قلت لهم:
ألم تسمعوا بحديث »االيمان يمان والحكمة يمانية«.. 
نحن نصرنا االسالم.. أنتم أسلمتم بالسيف..« وقاطعني 
ابن عمتي المرافق لي »زيارة عالجية« .. الى أن أخرست 
حججهم االستفزازية، الوطن شيء مقدس.. وتحس به 
أكثر عندما تسافر، عندما تكون في الالذقية تسمع 
المسافرين الى دمشق ال يذكرونها.. يقولون: الشام 
مما أثار استغرابنا وكأن الشام اختصرت في دمشق.. 
الحلوة الجميلة التي تترنح وتسيل الدماء من أوردتها 

يوميًا فتسقي ترابها الطاهر الذي وطأته أقدام أنبياء 
وصالحين وعلماء عظماء.. على امتداد التاريخ.
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الرباعية الدولية لحل قضية فلسطين: أمريكا، روسيا، 

األمم المتحدة، واالتحاد األوروبي.
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الرباعية المكلفة.. باألزمة السورية: إيران، مصر، تركيا، 
السعودية.
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المثل الشعبي: أربعة شّلوا جمل، والجمل ما شّلهم.
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أربعة روائيين عرب.. أرقى إبداعًا، وقد قرأت لهم أكثر 
من غيرهم: أوّلهم.. حصَد نوبل في عام 1988م 
عن روايته »أوالد حارتنا«: نجيب محفوظ، إحسان 

عبدالقدوس حنّا مينه، اسماعيل فهد اسماعيل.
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رباعيات الخيام.. مؤلفها الشاعر والعالم االيراني عمر 
الخيام ترجمت الى أكثر من لغة، والى العربية أكثر 
من مرة قرأتها بترجمة الشاعر أحمد رامي.. أناقة وفن 
وإب��داع غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، وبالمناسبة 
أشير أن أحمد رامي أحد أبرز الشعراء الذين غنّت لهم 
أم كلثوم قصائد كثيرة خالدة.. كان شاعرًا فصيحًا 
لكنها سحبته بربطة عنقه الى ميدان العامية فرضخ 
ووجدانه يرقص طربًا، وقد قرأت ديوانه، والحظت أن 
قوته وتجلبه وتألقه في العامية أكثر من الفصحى، ربما 
ألّن في الشعر الفصيح أوزان الخليل وفي العامية أم 
كلثوم ويكفي.. ذي أم كلثوم.. عشرة نجوم واللذة تدوم، 
فذكر هنا أبرز ما غنته كوكب الشرق ألحمد رامي: وليلي 
احتار، يا مسهرني، هجرتك يا ظالمين عوّدت عيني 

على رؤياك وغيرها.
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هناك أربعة أمراء للشعر العربي القديم والحديث هم:
امرؤ القيس، وأبو فراس الحمداني، وأحمد شوقي، 
وبشارة الخوري، الذي ُلقب باألخطل الصغير كراهة أن 
يبقى اسمه موافقًا اسم رئيس بلده لبنان، وقتها فخامة 

الرئيس بشارة الخوري.
وألهمية األمير األول الذي أرسى تقاليد شعرية..سار 

عليها من بعده..أذكر له بيتين جميلتين:
أفاطمُ مهاًل بعض هذا التدلل

وإن كنت قد أزمعت صرمي فاجملي
أغرّكِ منّي أّن حُبَّكَ قاتلي

وأنكِ مهما تأمري القلب يفعِل
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أرب��ع سنوات فترة نضاٍل 
ساخنة للثورة االكتوبرية 
التي انطلقت في 14اكتوبر 
ت��ح��ق��ق��ت  و  ،1 9 6 3
نضاالتها بالجالء في 30 
أرب��ع  1967م..  نوفمبر 
سنوات أش��رس كفاٍح ضد 
األمبراطورية التي ال تغيب 
عنها الشمس حتى أجبرت أو 
أجبر جيشها على الرحيل.. 

لكن بعد زراعة أربعة مفاعل تفجيرية دمرت الجنوب 
هي:

- حوادث خطوة 22 يونيو 1969م.
- الحروب مع الشمال.
- صراعات 1978م.

- االنفجار المهول في 13 يناير 1986م.
وهناك عدد من الحوادث، وقد اكتفينا باألبرز واألوجع.. 

فمتى نتعظ؟!
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خالل الفترة بين 1986م - 1990م كانت تصافح 
عيونك في كل إدارة حكومية أو عامة أربع صور وفي 
بعضها تماثيل نصفية ألربعة رموز )الشهداء األماجد( 
وهم : عبدالفتاح اسماعيل، علي أحمد ناصر عنتر، 
صالح مصلح قاسم، وعلي شائع هادي - من الجناح 
المنتصر في أحداث يناير األليمة المسمى من قبل 
الزمرة ب�»الطغمة«.. واألربعة لهم ثقل كبير، وأتباع 
عديدون: األول مؤسس الحزب االشتراكي من »حجرية 
تعز« والثالثة اآلخرون.. مناضلون أشداء من محافظة 
الضالع ذات العقلية العسكرية القوية التي نالحظ أن 
األخ علي سالم البيض يراهن ويعتمد عليها أكثر من 

غيرها في فرض أجندته.
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مصر كبرى دول العرب وأم الدنيا كما يقولون .. أهداف 
ثورتها في 25 يناير 2011م أربعة:

- جيش، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية.. 
السؤال: هل تحققت أوتحقق بعض منها؟ اإلجابة 

متروكة لك.
لقطات

> من طرائف وعجائب المتغيرات في المشهد.. سقوط 
مقولة الطابور الخامس في الشوارع الربيعية فما 

عادت تهمة أو وصمة أو موضع استصغار 
بل شهامة وجرأة وافتخار.

> مصر تنتج من اللحى أكثر ما تنتج من 
أرغفة الخبز.

راجح الخوري : كاتب لبناني.
> التسامح، المروءة، االعتذار، التعاطف 
الصادق، التعاون.. مفردات قيمية يانعة، 
ذبلت أزهارها، وجّفت تربتها بفعل عوامل 

التعرية الربيعية.
> »إن الالحقين من الحكام أس��وأ من 

البائدين«.
- عبده محمد الجندي

تعليقنا: هلل درك عم عبده.. أحيانًا »أهداف سياسية«، 
وال ميسي.

> ما من بيت إال وفيه مصدومٌ أو جريح أو شهيد..من 
بركات العهد الجديد.. القادم  من فجر الربيع السعيد.

> مصر كانت قاطرة ال��ع��رب، اآلن.. قطر قاطرة 
المستعربين.

> العمل شغال على مدار الساعة لتصدير اليأس الى 
النفوس الحالمة بغدٍ جميل وزراعة قناعة األمر الواقع 
المهشم المواقع، والرضى بأقل القليل أو مافيش.. 

والقناعة كنز.
> سألني..ضعف الربيع باختصار؟

قلت له: عربي يقتل أخاه العربي بمال عربي وسالح 
عربي وربما بتوجيه عبري، وهو ال يدري!

> من تجليات المظهر البارز االنبطاح والسماح للخارج 
بالتواجد في الداخل.

إيماءة
- الحركة على األرض تحدد وتتحكم بنقاط الحوار فوق 

الطاولة وتحت الطاولة، وبجانب الطاولة.
قبيل الختام

- للفريق الكروي في مباراته أربعة حكام: حكم ساحة 
)رئيس(، ورجلي خط، والرابع التسجيل والتغيير، 
وللفريق في الحوار.. ايضًا أربعة حكام: الرئيس، والنائب 
األول للرئيس، والنائب الثاني، ومقرر )مسجل يحاضر 
الجلسة(.. الحكاية كلها لعب بنين.. لعب بمهارة وحرفنة.

آخر الكالم
 فاصِْبرْ على غيظِ الحسودِ َفنَارُهُ

ترمي حشاهُ بالعذاِب الخالدِ
أو ما رأيتَ النَّارَ تأكُل نفسها

حتى تعودَ الى الرماد الهامدِ

االثنين : 13/ 5 / 2013م 
 الموافق :3 / رجـب / 1434هـ 

تحليالتالعدد: )1661( 8 

وك���ت���ب أح���ده���م 
متحدثًا عن مرجعيات 
إعالمية متعددة تتبع 
ال��رئ��اس��ة وك��ل تلك 
المرجعيات تريد أن 
تأثيرًا  األكثر  تكون 
واألك��ث��ر ن��ف��وذًا في 
أروقة الرئاسة، ومثل 
ذلك قد ألقى بظالل 
ق��ات��م��ة ف���ي ذه��ن 

المتلقي والمتابع.
م��ا ن��درك��ه إدراك����ًا 
جيدًا أن الرئاسة لم 
ت��ك��ن ب��ن��دًا يفرض 
ال��م��ح��اص��ص��ة في 
المبادرة الخليجية.. 
وماهو شائع في جل 

ال��دول الديمقراطية أن الرئيس يأتي 
بمعاونيه وبمساعديه من الكوادر التي 
تكون األق��رب إليه واألكثر تناغمًا مع 
توجهاته وسياساته العامة إلدارة الدولة، 
بيد أن الذي حدث في الرئاسة اليمنية 
كان خارج المتعارف عليه وخارج السائد، 
األم��ر ال��ذي جعل الرئاسة وقراراتها 
وأساليبها االجرائية في تصادم مع 
بعض القوى السياسية، ولم تكن قرارات 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي 
األولى ولن تكون األخيرة، فالرئيس - 
مع تقديري لما يبذله من جهد مضاعف- 
هناك من يريد ان ينقل منظومة الصراع 
م��ن س��اح��ات االعتصام ف��ي الجامعة 
والتحرير الى القصر الجمهوري ودار 
الرئاسة، وهو األمر الذي يحاول اعاقة 
جهود الرئيس في انجاز التسوية عن 
خلق كتلته الوطنية الساندة لفترة حكمه.
الرئيس  أن  ال يخامرنا الشك ف��ي 
يحمل همَّ الوطن، وه��مَّ االستقرار 
وهمّ البناء، وهمّ النماء والتقدم، بيد 
أن تعطيل المبادرة للدستور حدَّت من 
جِل طموحاته، فهو -بحكم التوافق 
الخليجية - يبقى على  ل��م��ب��ادرة  وا
الحكومة التي فشلت في تحقيق قدر 

من النمو االقتصادي.. 
مؤخرًا تم تناقل اخبار 
ع��ن م���ح���اوالت ج��ادة 
لتغيير حكومي أدركها 
الشعب وتفاعل معها 
ل��ك��ن ال��رئ��ي��س أدرك 
في السياق ذاته حجم 
المعوقات التي تحول 
دون ذل���ك، فالمبرر 
كان موضوعيًا، ولكن 
الشعب ال يجد مبررًا 
كافيًا، لذلك فالرئيس 
يملك القدرة الكافية 
ع��ل��ى ت��ح��دي��ث تلك 
ال��م��ن��ظ��وم��ة ويملك 
أيضًا ال��ق��درة الكافية 
على إع���ادة تشكيلها 
وف���ق أس���س ج��دي��دة 
قائمة على مبدأ التناغم ووفق أسس 
وطنية من حيث الهدف والبعد الوظيفي 
اإلجرائي، فالرئاسة ومنظومتها الفنية 
واإلدارية هي تعبير عن كل اليمن وكل 
اليمنيين وليست تعبيرًا عن حزب أو 

جماعة أو طائفة أو تحالف حزبي.
ما يحدث في الرئاسة ليس ظاهرة 
اجتهادية هدفها رأب المتصدع في 
جدار الوطن، بل عملية ممنهجة هدفها 
تفكيك منظومة ال��دول��ة، ومحاصرة 
بأجندة تطلعية ترغب في  الرئيس 
فرض ثنائية الهيمنة والخضوع، ويبدو 
أن الرئيس قد أدرك مثل تلك االجندة، 
وأدرك من يقف وراءها، ولذلك شهدنا 
اإلعالن بإلغاء قراٍر جمهوري سبق أن تم 

اإلعالن عنه.
ما نرغب في التأكيد عليه أن الرئاسة 
تمثل رمزية سيادية وطنية.. وتحويلها 
الى مضمار سباق بين القوى الحزبية 
جرم ال يقل شأنًا عن االنتهاكات األخرى 
لسيادة األوط��ان.. واحترام الرمزيات 
الوطنية سلوك حضاري قويم.. وعلى 
العابثين بسيادة الوطن أن يراجعوا 

مواقفهم.

> المبعوث الدولي جمال بن عمر قال في تصريح له تابعته في فضائية »الميادين« 
بأنه ليس هناك ما يمنع أن يرشح الرئيس السابق صالح نفسه أو أن يرشح نجله في 

االنتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
إنهاء األزمة أو »الثورة« في اليمن عام 2011م باتفاق سياسي بسقف قرار دولي وتسليم 
الرئيس علي عبداهلل صالح السلطة لرئيس منتخب شعبيًا يجعل ما طرحه جمال بن عمر من 
بدهيات الفهم وكأنما لم نكن بحاجة لتصريحه أو توضيحه في هذا السياق والذي نفى ما 
قاله أمس األول وهو نفي ال يمكن ان نقرأه إال على أنه تأكيد إليصال رسالة ألطراف سياسية..

> بدأنا نسمع في اآلونة األخيرة عن صراع بين مراكز 
النفوذ في الرئاسة، وبدأت بعض الصحف األهلية تتحدث 
عن تعدد مصادر ومركزيات اإلعالم في الرئاسة، كما أننا الحظنا 
أن ثمة تناقضات تحدث في الخبر والتصريحات التي تصدر من 

الرئاسة أو عنها.

مطهر األشموري

أحمد مهدي سالم

بن عمر وترشح الزعيم 
لالنتخابات القادمة

ما الذي يحدث 
في الرئاسة؟!!

 عبدالرحمن مراد

رباعيات .. مسافرة في الزحام

ــدان تعرض  ــســوي ال
للخطر لوصفه ما حدث 

في اليمن »ربع ثورة«


