
محمد عثمان
> عندما الحظ حزب االصالح 
أن تيارات سياسية مختلفة 
في ساحة )التغرير( بصنعاء 
بللدأت تنظم نفسها من خللالل ما 
سُمّيت باالئتالفات ذات التوجهات 
الفكرية والسياسية المتعددة  التي 
تتعارض إلى حد كبير مع توجهات 
اإلصالحيين ، أدرك هؤالء األخيرون 
أن تلك االئتالفات كثيرة  العدد سوف 
يكون لها قدرة في التأثير على أي 
قرار مطلوب اتخاذه حول أية قضية 
تُطرح للنقاش والتصويت داخل 
الساحة ، وهذا ما دفع اإلصالحيين 
إلى مواجهة هذا الخطر عن طريق 
األسلوب ذاته ، حيث قسموا أنفسهم 

إلى مجموعات كثيرة وكل مجموعة 
أطلقت على نفسها اسم ائتالف كذا 
وائتالف كذا، حتى بلغ عدد االئتالفات 
في الساحة أكثر من )400( ائتالف، 
وهذا التكتيك اإلصالحي نجح في 
إبقاء الساحة تحت سيطرتهم وعلى 
الدوام ، لكنه في الوقت نفسه أدى 
إلى مزيد من االنقسام والصراع داخل 
ساحة التغيير، فهناك على األقل 
)200( ائتالف في حالة مواجهة مع 
االئتالفات األخرى التي هي عبارة 
 ، لبًا غا إصالحية  مجموعات  عللن 
وهذا ما دفع كثير من المستقلين 
المناصرين لالئتالفات السياسية 
ذات التوجهات المدنية والحداثية إلى 
النأي بأنفسهم عن هذا الصراع الذي 
أشعرهم بأن ثورة الشباب تتعرض 
لإلفساد وربما الفشل، وبدأ هؤالء 

باالنسحاب  من الساحة ، ولما حاول 
بعضهم أخذ الخيام الخاصة بهم 
مُنعوا من ذلك، وأكد لهم أعضاء 
اللجان األمنية أن ذلك غير مسموح 
به ، وأنهم إذا أرادوا مغادرة الساحة 
فليتركوا الخيام في مكانها وتظل 
فارغة.. وهذا ما يالحظ بسهولة، 
المنصوبة في  الخيام  فكثير من 
الساحة تخلو من أي وجود بشري حتى 
اآلن، ومع ذلك فإن بقاءها في أماكنها 
له داللة من الناحية المعنوية ، وذلك 
على العكس مما لو تم اقتالعها 
وترك المساحات التي  كانت تغطيها 
مكشوفة، حيث سيعطي ذلك مدلواًل 
سلبيًا وسيزداد عدد المنسحبين من 
االعتصام يومًا بعد آخر ، وهذا يخشاه 
اإلصالحيون والللذيللن  هم السبب 
الرئيسي في ما يدور داخل ساحة 

التغيير من خالفات وهزائم نفسية 
بدأت نتائجها تظهر منذ أكثر من شهر 
، من خالل تصاعد أعداد المنسحبين 
من الساحة.. ولعل هذا كان وراء لجوء 
اإلصالحيين إلى نقل مكان صالة 
الجمعة من ساحة التغيير إلى شارع 
الستين، وتخطيط المكان الجديد 
بصورة ذكية يتوزع فيه المصلون 
على امتداد واسع ليظهر للمشاهد 
أن أعدادهم هائلة ، وهنا سيأتي دور 
الصورة ، حيث يتم تصوير المشهد 
من بعيد وعلى المصور أن ال يقدم 
أي تفاصيل للمشهد حتى ال يكتشف 
المشاهد الخدعة، وذلك كما حدث 
في أول جمعة في شللارع الستين 
عندما تم التصوير عن ُقرْب وظهرت 
المسافات المتباعدة بين الصفوف 

وظهرت الفجوات.

عبداهلل صالح الحاج
> فللي خضم مللا يجري 
وهلما جلللرا.. صللارت 
األزمة اليمنية كابوسًا 
مفجعًا لكل من في الجزيرة 
والخليج ورازمللًا كابسًا على 
االنفاس والصدور واالبللدان 

مالزمًا الصاحي في صحيانه 
وغير مفارق النائم في منامه 
والكل صار يشعر بوقع األزمة 
ويحس باأللم أكللان رجللاًل أم 

امرأة شابًا أم عجوزًا كهاًل.

حتى ان االطفال الصغار صاروا 
حاسين باألزمة التي أفزعت 
الللنللائللم مللن نللوملله واقلقت 
الصاحي في حله وترحاله أثناء 
سعيه وانتشاره على سطح 

المعمورة وهجرته من بلد الى 
بلد ومن قطر الى قطر ومن 
دولللة الى دولللة لطلب الرزق 

والمعاش.
حتى ان الفرد منا صار يتساءل 

ويسأل نفسه بللاألول ويحتار 
ان يجد في نفسه جوابًا شافيًا 
لما يللجللري، ويللتللسللاءل مرة 
ثانية ويللوجلله الللسللؤال لكل 
من يصادفه من حوله ويدور 
السؤال أما آن لهذه األزمة أن 
بعد  تنفك وتنفرج حلقاتها 

طول أمد الصبر واالنتظار.
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فيصل الصوفي

> رأيت في مكتب المناضل عبدربه 
منصور هلللادي بللاألمللانللة العامة 
للمؤتمر الشعبي الللعللام، صللورة 
لألستاذ عبدالقادر باجمال، وهللذه هي 
المرة األولللى التي يحتفظ فيها بصورة 
مؤطرة ألمين عام سابق للمؤتمر الشعبي 
في مكتب األمين العام الالحق أو الحالي، 
أتمنى أن يُبنى على هذا التصرف النادر 
تقليد تنظيمي عام وبأثر رجعي أيضًا، وأال 
يكون وجود صورة االستاذ باجمال مجرد 
اجتهاد شخصي من الصديق عبيد بن ضبيع 
مدير مكتب المناضل عبدربه منصور هادي 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام، 
خاصة وأن عبيد بن ضبيع كان واليزال أوفى 
األوفياء لألستاذ باجمال، وهو جدير بالوفاء 
واالحترام على الدوام سواًء من قبل الذين 
عملوا معه أو الذين عمل من أجلهم، وهم 
أمة بكاملها.. وال أحسبه وهو اليوم قد بلغ 
سن الخامسة والستين- أطال اهلل عمره- إاّل 
مهمومًا بأزمة أمته رغم معاناته الصحية 

التي يكابدها منذ نحو أربع سنوات.
< أكثر المؤتمريين يبدون متفاعلين مع 
األزمللة الراهنة تفاعاًل جيدًا، والمطلوب 
هو المزيد من التفاعل والمثابرة على 
صعيدين اثنين خصوصًا، األول بذل الجهد 
الالزم لحل األزمة، والثاني الخروج منها 
منتصرين.. وأعني بهذا االنتصار أن يقاوموا 
االستئصاليين والشموليين، وأن يبذلوا ما 
في وسعهم لتقديم خدماتهم لمواطنيهم، 
ليميز المواطنون بين الذين يناضلون من 
أجل تلبية احتياجاتهم وبين الذين يناضلون 
باسم الشعب عن طريق حرمان المواطنين 
من هذه االحتياجات.. ليميز المواطنون 
بين من يهدم ومن يبني، وبين من يؤلف 
بين القلوب ومن يمزق النسيج االجتماعي 
ويقطع ويهتك صالت الرحم والقربى، وبين 
دعللاة الكراهية والمناطقية، ومَللنْ كل 

جُمُعَاته وفاء ووحدة ووفاق ومحبة.
< في هذه األجواء التي يتصرف فيها حزب 
اإلصالح وشركاؤه القبليون والعسكريون 
تصرفات اإلرهابيين، هناك أعضاء في 
المؤتمر الشعبي- وهم قلة- يذعنون لهذا 
اإلرهاب ويشعرون وكأنهم »أهل ذمة« أو 
غرباء، فيلتزمون الصمت ويخرجون إلى 
منطقة الحياد.. لهؤالء أقول ثقوا بأنفسكم 
وحدثوا نفوسكم بصورة إيجابية.. نحن 
رجال كما هم رجال.. رأس برأس، حقنا حق 
وحقهم حق، »ومافيش« شيء اسمه حقهم 
حق وحقنا مرق.. تسامحوا بدون تنازل.. 
وقاوموا بللدون عنف.. وأثبتوا وجودكم 
كاآلخرين.. فال عدل إاّل إذا تعادلت القوى.. 
وخيرٌ من الخير فعله، وإذا كللان الشر 
مفروضًا، فال أفضل مع الشر إاّل مواجهته 

بالشر..

يللأتللي الللفللعللل الوطني 
باسمًا  مشرقًا  لمشرف  ا
ليمنيين  ا كللل  له  و يتنا
ويعتزون به ويفاخرون العالم بأي 
فعل وطني انساني يعزز الوحدة 
الوطنية ويصون السيادة ويجسد 
الدستورية وينطلق  الشرعية 
من الثوابت الوطنية، وهذا هو 
منهج الخيرين والشرفاء من أبناء 
الوطن الذين نذروا حياتهم من 
أجل اليمن.. أما الفعل المشين 
اليمنيين اليشرفهم  فللإن كل 
واليللمللت بصلة اليهم، بللل ان 
اليمن أرضًا وانسانًا كالبحر الذي 
اليقبل الجيفة ويلفظها بعيدًا عن 
أعماقه الطاهرة والنقية، وقد 
برهن التاريخ على نقاء معادن 
النبل والللوفللاء لتراب السعيدة 
وخلد أسماًء من العظماء الذين 
صانوا اليمن وآمنوا بقدسية ترابه 

الغالي.
ان الفعل الوطني واالنساني يظل 
محل فخر االنسانية واليمكن ان 
ينساه الناس، ويظل متداواًل جياًل 

بعد جيل، ولعل من 
هذه االفعال الخالدة 
صنعه  ما لعظيمة  ا و
اليمنيون في 22 مايو 
1990م من االنتصار 
الللعللظلليللم الرادتللهللم 
لمستقلة  ا و ة  لللحللر ا
بإعادة لحمة الوطن 
اليمني الللواحللد في 
ظللل ظللللروف دوللليللة 
بالغة التعقيد وشديدة 
التوتر، ومع ذلك أقدم 
ليمنيون على صنع  ا
اللللحلللدث االنللسللانللي 

الخالد، األمر الذي جعل العالم 
يقف اجالاًل واكبارًا لليمنيين.

ان ذلك الفعل الوطني والديني 
واالنللسللانللي كللان محط اعجاب 
العالم ومازال العالم يتطلع الى 
ماهو أعظم في حكمة وايمان 
الحفاظ  اليمنيين كافة، وهللو 
على ذلك الفعل الخالد في حياة 
اليمنيين والمنجز الجبار الذي 
جعل اليمن كبيرًا وعظيمًا امام 

الللعللالللم ورفلللع من 
قدر اليمنيين وزاد 
من قوتهم وعزتهم 
وسمو شأنهم بين 

االمم.
نحتفل  نحن  و ننا  ا
بللالللعلليللد اللللواحلللد 
والللعللشللريللن لقيام 
الجمهورية اليمنية 
نلللشلللعلللر بلللاألللللق 
الللوهللاج الللذي ظهر 
نجمه في 22 مايو 
ونلللدرك  1990م 
أن الوحدة اليمنية 
قدرنا ومصيرنا ومصدر فخرنا 
وعزتنا بين شعوب العالم، بل ان 
اليمنيين ينظرون الى وحدتهم 
كالماء والهواء والكأل الذي الغنى 
عنه في حياتهم، وقد برهنوا على 
ذلللك االيللمللان العميق بقدسية 
الوحدة عندما رفعوا شعار الوحدة 
او الموت ابللان تعرض الوحدة 

للخطر في صيف 1994م.
ان الوحدة اليمنية قضية حياة او 

موت ألن اليمنيين يؤمنون ايمانًا 
عميقًا بأن العزة والكرامة والقوة 
والمنعة في وحدتهم، ولذلك 
فهم يغذونها بالغالي والنفيس 
ويبذلون من أجلها المهج، واألكثر 
من ذلك ان الوحدة اليمنية عامل 
أمللن واستقرار ليس لليمنيين 
فحسب ولكن للمنطقة العربية 
والعالم، وقللد برهنت الوحدة 
اليمنية على ذلك منذ 22 مايو 
1990م وشهدت المنطقة العربية 
انهاء الصراعات على الحدود مع 
الجيران واستطاع اليمنيون ان 
يحققوا التنمية الشاملة في ظل 
الوحدة اليمنية المباركة، ولعل 
االحللداث االخيرة التي تتعرض 
لها البالد ستزيد اليمنيين ايمانًا 
على ايمانهم بأهمية الحفاظ على 
وحدتهم النها القدر والمصير 
الذي الرجعة عنه، وألنها التزام 
واعتصام بحبل الواحد القهار الذي 
أيدها من فوق سبع سموات وهي 
حياة اليمنيين وعزتهم بإذن اهلل.

> عندما تشير استطالعات الللرأي 
العام في أي بلد ديمقراطي إلى وجود 
ما نسبته 20% من المواطنين في هذا 
البلد أو ذاك الذين تم استطالع آرائهم غير 
راضين عن أداء رئيس دولتهم أو حكومتهم.. 
فهل يعني أن على هؤالء التوجه إلى ساحات 

المدن لالعتصام والمطالبة بتنحي الرئيس؟
سؤال.. بالرغم من أهميته البالغة لم نجد أحدًا 
يكترث به أو حتى مجرد االقتراب منه لفهم 

كافة أبعاد األزمة الراهنة التي نعيشها.
ولعل مبعث ذلك يعود إلى كونه- أي السؤال- 
يمثل احراجًا حقيقيًا للعديد من المحللين 
السياسيين اليمنيين الذين أوغلوا وأفرطوا 
في المزايدة السياسية واإلعالمية ويجدون 
في اإلجابة الموضوعية والمنطقية له فاضحًا 
حقيقيًا لكثير من الممارسات التي تعتمل اليوم 

في حق الوطن وتجربته الديمقراطية.
وبداًل من الغوص في ثنايا وتفاصيل اإلجابة 
على هللذا الللسللؤال نجدهم يحاولون عبثًا 
تكريس كل ما يكتبونه من مقاالت للترويج لما 
يسمونه بل»ثورة شبابية«.. بل نجدهم لألسف 
الشديد يوغلون في الحديث عن موقف شعبي 
عارم رافض للرئيس والنظام، ومؤيد بال حدود 
لهذه الثورة، وبصورة ال تعبر عن مدلول سوى 
أنها محاولة للتغطية على حقيقة الواقع الذي 
تشهده الساحة اليمنية وهو الواقع الذي عبر 
عنه فخامة الرئيس عندما أشار في إحدى 
خطبه الجماهيرية إلى أن الساحة اليمنية اليوم 

تعبر عن فريقين األول الذي 
انتصر للشرعية الدستورية 
ومنحها ثقته في االنتخابات 
الللرئللاسلليللة فللي 2006م.. 
واآلخر الذي منح ثقته في هذه 
االنتخابات لمرشح المعارضة..
وال ريلللب أن هلللذه االشلللارة 
الكاشفة لفخامة الرئيس قد 
شخصت بعمق الواقع وقدمت 
الدليل الناصع على أنها ليست 
ثورة وإنما عملية انقالب على 
الشرعية الدستورية من قبل 
الذين اخفقوا في الوصول 
إلللى السلطة عبر صناديق 

االقتراع.. كما أن هذه االشارة لفخامة الرئيس 
قد اعجزت مناوئيه في االجابة المنطقية 

عليه..
األمللر الللذي أدركللله أيللضللًا كللل المتابعين 
والمهتمين في الداخل والخارج لطبيعة األزمة 
المفتعلة التي تعيشها اليمن حاليًا، وهو األمر 
أيضًا الذي جعل من التساؤل الذي وضعناه في 
مستهل موضوعنا هذا يضع نفسه بقوة من 
جديد بالرغم من هول الديناميكة اإلعالمية 
التي افرغت كل طاقاتها وإمكاناتها من أجل 

تصوير ما يحدث بالثورة وليس غيره.
إذًا.. فالحقيقة الواضحة والجلية على الساحة 
اليمنية اليوم تعترف بوجود مناوئين وغير 
راضين بأداء الرئيس والنظام في صفوف 

متحزبة  نسبة  وهللم  لمواطنين  ا
بسيطة جدًا، إذا ما قورنوا بمؤيدي 
الشرعية الدستورية.. وان وصف 
ما يحدث بالثورة الشعبية ال يعدو 
كونه مجرد هرطقة إعالمية، الكثير 
من المتابعين والمهتمين يدركونها 
تمامًا ويعلمون في الوقت ذاته أن هذا 
الوصف ال يستند لمؤشرات حقيقية 
الستطالعات رأى عام محايد ومهني..
إذًا بصريح العبارة.. إن ما يعتمل 
اليوم من قبل أحللزاب المشترك ال 
يمثل سوى عملية قرصنة هدفها 
السطو على السلطة بكل أساليب 
وطرق التخريب والفوضوية واالنقالب 
على الشرعية الدستورية والمثل والقيم 
الديمقراطية وتحت شعارات جوفاء وباهتة، 
أكدت األيام الماضية أن ال هدف لها سوى 

االضرار بالمصالح العليا للوطن.
خالصة.. إن ما بني على باطل فهو باطل، 
وأن الشرعية الدستورية مازالت تستند على 
مدماك قوي وصلب أساسه وقاعدته الماليين 
من أبناء الشعب، صاحبة الحق المعبرة عنه 
من خالل إرادته الحرة والعارمة عبر صناديق 
االقتراع في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة 
وانتصارها لبرنامج المؤتمر الشعبي العام 
الللذي وعللد بالمستقبل األفللضللل للوطن 

وتجربته.

في العيد الواحد والعشرين

قراصنة.. المشترك..!!

> ثمة حاجة ماسة إلى إصالحات، 
وهلللذا يللدركلله الجميع حكامًا 
ومحكومين وليس بجديد أو سرًا 
على أحد، وقد كان فخامة الرئيس أول 
من التقط مطالب الشعب منذ البداية 
رغم االنتكاسات والممارسات الخاطئة 
والعراقيل التي تواجه التنفيذ إاّل أنها 
تسير نحو مسيرة البناء والتنمية في 
مجاالت الحياة كافة وفي كل مدن اليمن 

وال ينكر ذلك إاّل جاحد.
< لغة الفوضى وسفك الدماء التي 
تنتجها بعض األحزاب وشعارات القبح 
والتصفية ليست بعيدة عمن أراد، فأول 
من يرتشف من كأس البذاءة والسخف 
هم من يتجرعونها حتى الثمالة، فالقبح 
ال يولد إاّل قبحًا.. وعلى الدولة أن تتخذ 
الموقف المناسب للحيولة دون انتشار 

مساحات القبح والفوضى.
< قديمًا قيل »إذا أردت أن تُطاع فأمرْ 
بما يُستطاع«، وهي مقولة صالحة 
لزمن الصغار والكبار وهذا ما يجب أن 
يدركه الذين يتحاجون باالحتجاجات إذا 
كانوا فعاًل يريدون إصالحًا.. أما إذا كانوا 
يقلدون وينفذون أجندة خارجية فال مفر 
للدولة من مواجهة الفوضى بالعقاب 
وقطع دابللر الفتنة واجتثاث الفساد 
بدءًا بأولئك الذين تركوا أعمالهم التي 
يتقاضون منها رواتبهم واحتلوا الشوارع 
ومضايقة وازعلللاج األطللفللال والنساء 
والحد من حركتهم أمام بيوت اآلخرين 
وتعطيل مصالحهم.. فغوغاء الشارع ال 

تحكم الدولة.

ظاهرة خطيرة.. وسؤال خجول!!

 إقبال علي عبداهلل

> هناك ظللاهللرة خطيرة تدق 
نللاقللوس الخطر على مستقبل 
شبابنا، وستقود البالد إلى كارثة 

ال يعلم مداها إاّل اهلل..
إن المتابع لما يجري بين الشباب في 
ساحات االعتصام سيجد بروز عدة ظواهر 
ومنها- مع األسف- ما هي خطيرة مثل 
التطرف والعنف الذي انعكس في أكثر 
من مشهد ولم يكن بارزًا وال حتى موجودًا 
قبل هذه األزمة السياسية التي تشهدها 
البالد وخاصة بعد اختطاف أحزاب اللقاء 

المشترك، مطالب الشباب التي بدأت حقوقية 
وسلمية وجللدت تجاوبًا وقبواًل لللدى القيادة 
السياسية، غير أن األمر اختلف اآلن حيث تحولت 
هذه المطالب إلى أعمال عنف وتخريب وفوضى 
وحتى قتل النفس البريئة ناهيك عن االضرار 
الجسيمة بالتنمية.. األمر الذي يهدد بكارثة 
اقتصادية ومعيشية لن يسلم منها شعبنا وذلك 

بفعل المكايدات السياسية التي تمارسها أحزاب 
المشترك تنفيذًا لمخطط تآمري خارجي، ولعل 
ما يحدث حولنا في عدد من البلدان العربية 
الشقيقة دليل على هذا المخطط الذي يحاول 

رسم خارطة جديدة للشرق األوسط..
تحول هذه الفئة- والتي علينا االعتراف بشجاعة 
أنها ليست قليلة- إلى هذا المنحى الخطير 
الشعبي  المؤتمر  في  علينا خاصة  يتوجب 

العام العودة إلى بدايات النشاط األيديولوجي 
والفكري والنفسي في صفوف شبابنا وهو 
نشاط خُطط ونُفذ بحكمة ومراحل تدريجية 
من قبل الجماعات اإلسالمية المتشددة، »الفئة 
السلفية« التابعة لحزب اإلصالح الذي يقود 
أحزاب المشترك ويهيمن عليها.. هذا النشاط 
وجد بكل أسف تراخيًا اليمكن تبرئة المسئولين 
في حكومات المؤتمر الشعبي العام المتعاقبة، 
خاصة الجانب التعليمي والتربوي إلى جانب 
انشغال بعض قادة مؤتمرنا في المحافظات 
بأمورهم الشخصية ومطالبهم على حساب 
مراقبة نشاط هذه الجماعات المتطرفة بين 
المادية  الشباب مستلغين ظروفه  صفوف 
والمعيشية، وقد كانت نتيجة هذا التراخي ما 
نشاهده اليوم من أعمال ال تمت لديننا اإلسالمي 
الحنيف وال لحضارة شعبنا اليمني العظيم 
بصلة.. ما يعني عجزنا في إخراج اسئلتنا من 

دائرة الخجول إلى الفعل والمكاشفة..

أشتات مؤتمرية

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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يحيى نوري

د. علي مطهر العثربي

> قرأت في إحدى الصحف وكان عنوانًا 
بللارزًا أن المدرسين قاموا بإغالق مكتب 
التربية والتعليم بمحافظة تعز احتجاجًا 
على االستقطاعات الكبيرة التي تمت من مرتباتهم 
لوجودهم في ساحة االعتصام، وبحسب فهمي 
المتواضع أن المرتب يمنح مقابل العمل الذي 
يؤديه الموظف ألنه ليس منحة أو مساعدة أو 
غير ذلك، فإذا ما انقطع الموظف عن عمله تم 
االستقطاع من المرتب عن الفترة التي غابها، 
أما في حالة غيابه عن العمل مدة خمسة عشر 
يومًا فإن الموظف يُفصل ويتم توظيف البديل، 
هذا من الناحية القانونية، أما من الناحية الدينية 
واألخالقية فإنه ال يجوز لك من اهلل أن تأخذ مرتبًا 
دون أن تقدم خدمة، ومن الناحية األخالقية فإنك 
ينبغي  أن تخجل من نفسك بأن تأخذ مرتبًا دون 
أي مقابل سوى أنك معتصم.. فما بالكم بقدسية 
العمل في مجال التربية والتعليم »التدريس«.. وما 

قول الشاعر:
قم للمعلم وّفه التبجيال

كاد المعلم أن يكون رسوال
إال دليل على أن مهنة التدريس تكاد تكون في 
منزلة مهمة الرسل واألنبياء.. فهل أولئك هم 
الذين يكادون أن يكونوا رُساًل؟ وما الذي يمكن 
لهؤالء أن يخرجوا من أجيال على أيديهم؟.. وما 
المستقبل الذي ينتظر البلد إذا كان هؤالء الرسل 
بهذه الصورة؟ ألنهم بذلك إنما يقدمون أنفسهم 

كنماذج لما سيكون عليه البلد مستقباًل..
يللا سللادة يللا كللرام أنتم مللن تللدعللون مللن خالل 
اعتصامكم إلى إقامة الدولة المدنية.. فأين أنتم 
بهذا التصرف من الدولة المدنية التي تنشدونها.. 
عليكم أواًل بأنفسكم حتى تكونوا قدوة.. وأنتم 
تعتصمون عليكم أن تعتصموا خللارج أوقللات 
عملكم ودوامكم وعدم ممارستكم أنتم وغيركم 
للعمل الحزبي داخل مدارسكم ألنكم قد أثبتم 
بأنفسكم أن العمل الحزبي داخل الحرم التعليمي 
يعد جريمة في حق الطالب والطالبات وبالتالي 
فإن ذلك يعد جريمة بحق الوطن بأكمله ابتداًء من 
المرحلة األساسية وانتهاًء بالجامعات ألنه قد جلب 
المشاكل وعطل العملية التعليمية برمتها واستفز 
الطالب غير المتحزبين عالوة على معاناة أولياء 
أمور الطالب والطالبات من هذه التصرفات التي 

أحاطت بالعملية التربوية..
آمل من اهلل تعالى أن يلهمكم الخجل مما قمتم به 
من اغالق لمكتب التربية والتعليم وقطع للطرق 
والشوارع وقتل النفس المحرمة.. ألن هذا كله 
يجري بمعزل عن القانون، فلو ساد القانون لما 
قمتم بذلك أيها المعتصمون.. وهل هذه التصرفات 

التي تقومون بها صادرة عن ثورة كما تدعون؟!

أحمد محمد راجح

قطرة انتماء

عندما يغيب 
القانون

»كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعًا عقد االثنين 
9مايو ضم 33 نائبًا من أعضاء مجلس النواب 
المستقلين والمنتمين لكتلة المشترك في منزل 
الشيخ حمير االحمر بصنعاء وذلك إلقامة تكتل برلماني 
يخدم المخطط الذي يسعى إليه أوالد االحمر لالستيالء 

على السلطة«.. )براقش- نت 12 / 5 / 2011م(.
إلى هنا والخبر يبدو عاديًا للمتابع والمحلل السياسي إن 
لم نقل ال جديد فيه لمعرفة الجميع بطموح أوالد االحمر 
وفي مقدمتهم المدعو حميد، منذ وقت مبكر إاّل انه تجلى 
بوضوح مطلع العام 2006م.. هو طموح ومن حق كل 
ناخب أو سياسي ان يطمح في السلطة، غبر أن طموحهم 
هذا لم يكن مشروعًا لتجاوزه صناديق االقتراع واألخذ 
بوسائل التآمر واعتساف السلطة بأية طريقة كانت وآخرها 

ما وافانا به ذلك الخبر.
أما الجديد والملفت للنظر في بقية الخبر فيعود إلى تضمنه 
وجيز محضر ذلكم االجتماع حيث اشار في مستهلة إلى 
قيام المدعو حميد بتوفير الدعم المالي السخي لما سُمي 
بلل»ائتالف برلمانيين من أجل التغيير« وتخصيص مدير 
مكتبه عبدالرحمن المنصوب كأمين صندوق لالئتالف، 
واعتماد مبالغ ضخمة لتغطية حفل اشهاره وايجار فندق 
»رمللادا« ومكافآت مجزية لالعالميين الذين سيغطون 
ذلك الحفل، ناهيكم عن ايراده ألشهر االسماء البرلمانية 
التي وقعت عليه- أي المحضر- منها على سبيل المثال 
علي العمراني وعبده بشر وعبدالرزاق االهجري والنقيب 
والمعمري وفتحي توفيق والزابية والدغيش والدعيس 
وجدبان ودومللان والشرفي والجابري وشللرده وعشال 
والصوفي وزيد الشامي وغيرهم ممن كنا نسمع ضجيجهم 
في البرلمان ومجاهرتهم بالحرص على الديمقراطية 
والشرعية، وهاهم يلتقون في ذلك االجتماع المشبوه 
ليخططوا ألوالد االحمر السبل الكفيلة التي تساعدهم 

في االستيالء على السلطة في هذه الظروف الحرجة.
كما كشف ذلك المحضر العقلية التآمرية ألبناء االحمر 
واألشاوس البرلمانيين.. فبحسب »براقش« طالب بكيل 
ناجي الصوفي ومحمد شرده بحشد 400ألف شخص إلى 
صنعاء حيث ساحة االعتصام، أيده على ذلك عبدالسالم 
هشول زابيه، واضاف كاشفًا من حيث اليدري، مايجري في 
الخفاء من تآمر المشترك وبالطجة حميد على شباب التغيير 
منذ بداية اعتصامهم ومغالطاتهم الفاضحة للرأي العام 
المحلي والخارجي حيث طالب في ذلك االجتماع بالقول : 
»علينا تكوين مجاميع سرية جديدة من البالطجة لمواجهة 
وضرب عناصر النظام وتأديب بالطجته من حيث الواجب« 
وأكد على »ان تلك المجاميع التي سيتم تشكيلها يجب ان 
توجه- الى جانب من سبقها- لتنفيذ بعض األعمال - يقصد 
بها اطالق النار على الشباب واستفزاز قوات األمن- ومن 
ثم يقوم التكتل -أي ائتالف البرلمانيين - بإدانة واستنكار 

ماتقوم به تلك المجاميع«.
خالصة القول : ان ذلك االجتماع كرس الى جانب ما 
أشرنا اليه من أجل استمالة مايقارب من مائة إلى مائة 
وخمسين نائبًا خالل هذه الفترة وتجنيدهم للتصويت 
داخل البرلمان ضد كل مشروع يقدم إليه ويتعلق بحلول 
ديمقراطية ودستورية تضمن التبادل السلس للسلطة 
على أسس دستورية وعقالنية، وبالتالي تمهيد الطريق 
ألبناء األحمر لالستيالء عليها.. وما تقدم إنما هو غيض من 
فيض العقليات التآمرية التي استحوذت على أوالد األحمر 
يستعينون على تنفيذها بالمشترك ويسخرون شباب 

الساحات ليكونوا وقودًا وضحايا لمؤامراتهم.
قال الشاعر :

ومهما تكن عند امرئ من خليقة
وإن خالها تخفى على الناس تُعلم
»زهير بن أبي سلمى«

أوالد األحمر ومغامرة 
اعتساف السلطة

علي عمر الصيعري

كل اثنين

احمد التميمي

غوغاء الشوارع

وبال اإلصالح يف ساحة التغيري

 استحكمت حلقاتها


