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قريباً
صاحبي خائف،

وأنا  خائف،
وأخي..

وكذلك جاري
وكل الذين هنا في مدينتنا

خائفون!
النساء، الشيوخ

الصبايا، الطفولة
ما برحوا يرفعون أكف الضراعة

نحو السماء وهم خائفون..!

وسطية المراوحة..!

وهــكــذا دائــمــاً.. التعاطي    
البطيئ مع المواقف واألحداث 
ــوارث، ولكن البأس  يتحول الى ك
فلعل في االحداث ما يكون فرصة 

للعبرة والتدبر..
۹  أما أبرز أشكال التعاطي البطيئ  
فهو األخذ بمبدأ ما نزل من السماء 
استلقفته األرض، أو ما بدا بدينا 
عليه.. الحظوا أن هذه المفردات 

فاقدة للحكم حتى لو بدت حكيمة.
۹  تغنينا بالوسطية ونسينا أن 
الوسطية ليست المراوحة في نفس 
البقعة المرتعشة، وإنما الوسطية 
بمعنى   . ظلمين. بين  الحق  هي 

االختيار وليس التأرجح..!
أما ذروة المأساة فهي أن نتسابق 
على امتالك الحقيقة وادعاء الحكمة، 
بينما األمــر والــحــصــاد ال يتجاوز 

متواليات العبث.
 ۹  واآلن وقــد وقعت الفأس في 
ــرؤوس ال  الــرأس أو الفؤوس في ال
مفر من التعاطي مع االمور بعقول 
مفتوحة ال تتجاهل حالة االستياء 
الشعبي وال تقفز على الواقع الذي 
يعيد بناء جسور الثقة وفــق لغة 
واضحة ومقنعة ترتفع بها هذه 
الغيوم السوداء الجاثمة على القلوب.

۹  على أن هذا األمر لن يتحقق من 
خالل طرف دون آخر، وإنما من خالل 
إحساس جمعي بالمشكلة والتنازل 

من أجل المصلحة العامة.
ومن التنازالت المطلوبة احتراماً 
للحقيقة والــواقــع عــدم االفتتان 
المعارض بإسقاط النظام بذات 
ثورتي تونس ومصر بما فيهما من 
االرتدادات، وإنما التغيير باألسلوب 
الذي يراعي الحالة اليمنية التي ال 

ينكرها إال مغامر أو مقامر..
۹  القضية خطيرة وتحتاج الى 
تحريك دواليب العقل وقوى الحكمة 
المتبقية عند كل ذي مسؤولية، 
شاءت المصادفة أن يكون من مواليد 

اليمن.

عبداهللا الصعفاني

 ال تبحث
 عن الخبر
بعد اآلن
لالشتراك:
ارسل حرف 

على رقم: 
ش
5040

هدأت صعدة بعد أن رفع علي محسن   
يده عنها كاشفاً حجم خيانته للوطن 
وخداعه للقيادة السياسية التي ظل 
يحاصرها بأوهام من صنعه، لكي يظل هو 

المخلص األمين الذي ال غنى عنه.
وفي لحظة سقطت كل األقنعة ليظهر كل 
ذلك اللؤم والخبث مخلفاً أكثر من ٢٣ ألف قتيل 
سفك دماءهم واستعداهم ضد الدولة والرئيس 
تحت شعار اخماد التمرد وفرض هيبة الدولة، 
ليحول بذلك دون إقصائه من منصبه نظير 
فساده المستشري من أقصى اليمن إلى أقصاه، 
وتحول اللواء بقدرة قادر إلى وطني غيور منحته 
المعارضة رتبة النزيه بعد أن اصبح تابعاً ذليالً 
لحميد األحمر يحركه كبندقية مذخرة بيد قاتل 

مأجور.
ولسنا بحاجة إلى اثبات أن علي محسن كان 
المستفيد األول من حــروب صعدة، فسالح 
المتمردين وآلياتهم خرجت من مخازن الوحدات 
العسكرية التابعة للمنطقة الشمالية الغربية، 
وهو من اعتدى على لجان الوساطة وخرق كل 

اتفاقات الهدنة مع المتمردين.
وها هو اليوم يوجه صهره طارق الفضلي 
في  لجبهات  ا لفتح  عــدة  لــقــا ا ومليشيات 
المحافظات الجنوبية، إذعاناً ألوامر أسياده، أمالً 
في صرف نظر الدولة عن التعامل مع جرائم 
جهال األحمر، ثم ظهر مع من أقنعهم بأن 
االنقالب على النظام سيحول دون محاكمتهم، 
ليعلنوا ما أسموه البيان رقم واحد الذي سيصبح 
دليل خيانتهم للوطن وجره للفتنة والحرب، 
وتأكيداً على أن هذه الحركة من تدبير حميد 
األحمر وضع اللواء عبداهللا عليوه في الواجهة 
كشخصية جنوبية، وهو التكتيك الذي يعتمده 
حميد الذي قدم باسندوه كواجهة سياسية له 
وفرضه رئيساً لوفد المعارضة إلى الرياض فقط 
ألنه جنوبي وإن لم يكن له صفة في مجلس 

أحزاب اللقاء المشترك..
وأصبح من الواضح أن اللواء عليوه هو من 
سيتولى إدارة الحرب وقيادة التمرد العسكري، 
ليصبح الواجهة العسكرية لحميد األحمر التي 

سينفذ من خاللها حربه على الشعب.
لقد كان من الخطأ أن تتهاون الدولة في 
التعامل مع جرائم «جهال األحمر» وتحديهم 
للنظام والقانون، رغم أنه ينطوي على حرص 
واضح على أرواح األبرياء وعدم ترويع اآلمنين، 
إالّ أن لسان حــال المواطنين يقول: «وجع 
ساعة وال كل ساعة»، إدراكاً منهم بأن التردد 
في الحسم لن يثمر إالّ مزيداً من المشاكل 

والضحايا.
اليزال بيد الدولة اثبات قدرتها على حماية 
المواطنين والضرب بيد من حديد على كل 
من يتجرأ على مقدرات الوطن ومكتسباته 
ومنجزاته، خصوصاً أولئك الذين أنشأوا ثروات 
ضخمة من خالل المتاجرة بقضايا الوطن مقابل 
المال المدنس، الذي اشتروا به ضمائر الضعفاء 
والمرتزقة لتحقيق طموحاتهم في السلطة، 
وتنصيب أنفسهم أسياداً على الشعب، ظهرت 
في تلك النبرة االستعالئية واستدعاء العصبية 
التخلف  القبلية بكل ما تحمله من معاني 

والهمجية.
على الجميع أن يفهم اليوم بأن الشعب اليمني 
لن يقبل العودة إلى القرون الوسطى التي يدعو 
إليها أولئك المحنطون.. ولن يرضى بغير وحدته 
وديمقراطيته واحترام خياراته في التقدم نحو 
المستقبل بخطى واثقة، وأن سيكون الصخرة 
العنيدة التي ستتكسر عليها طموحات العمالء 
والخونة وأصحاب المشاريع المجهرية.. وإن غداً 

لناظره قريب.

  نزار الولي

الشعب لن 
يقبل األذيال

أبطال النجدة
< استطاع أبطال النجدة واألمن المركزي أن ينتصروا   

لهيبة الدولة ويوجهوا صفعات قاسية لالرهابيين 
والمجرمين من المشترك وشركائهم في أكثر من موقف 

بطولي..

ماجعل أولئك المأجورين يولولون وينوحون ويرجعون أسباب 
توالي هزائمهم تارة بزعمهم إلى تدخل الحرس الجمهوري، 

وأخرى الحرس الخاص، وسواها الى تدخل أعضاء المؤتمر.
ومهما تقولوا.. فهم يدركون يقيناً أنهم ال يواجهون فعالً 

اال أبطال النجدة واألمن المركزي بصمول وسالح بسيط.. أما 
بقية أبطال القوات المسلحة واألمن فمازالوا في استراحة..

وعلى المشترك وشركائهم أن يدركوا حقاً أن المراحل عادها 
طوال.

الحصبة ونهب الوطن
في ١٩٤٨م حشد اإلمام أحمد    

القبائل وهاجم صنعاء واستباح 
ــيء فيها وســقــط حلم  كــل ش
وسفكت  ثورتهم  وفشلت  ليمنيين  ا
دماء خيرة رجال اليمن على أيادي أولئك 
النهابة والقتلة الذين مارسوا أبشع 
الجرائم االنتقامية ضد مدينة تحررت 

من الهمج.
ــاألمــس عـــادت نفس التراجيديا  ب
ــاء مواطنين من أطفال  وسفكت دم
ونساء وشيوخ باطالً.. على أيادي أولئك 
المجرمين من فرق الموت التابعة ألوالد 

األحمر..
إن أبشع صــور السادية تجسدت في 
جرائم القتل التي تعرض لها سكان مدينة 

ال يحملون إالّ أقالماً وصحفاً وأحمر شفاه..
وعندما تسفك دمــاء اآلبــريــاء الكل 
يقف مذهوالً ومبهوراً عن ذلك المبرر 
السخيف الذي أتخذوه للجريمة وعندما 
تسفك دماء الناس وتنتهك حرماتهم.. 
فذلك عمل يغضب اهللا ويرفضه الشعب.. 
وعلى الدولة أن توقف هؤالءالجهال قبل 

أن تزداد الفتنة.

وزارة اإلعالم 
السبب!!

وزارة اإلعـــالم تركت الساحة    
ــن  ــي ــذاب ــك ــمــشــعــوذيــن وال ــل ل
والمهرجين ومفبركي األخبار وغيرهم ممن 
وصلت بهم البجاحة إلى اتهام قبائل إحدى 
المناطق الجبلية باالستيالء على طائرات 
ونقلها على سيارات هيلوكس.. وآخر قام 
بلطش صوراً من جوجل عمرها سنوات 
وزعــم أن تلك القبائل تهاجم القوات 
المسلحة ألن الدولة لم تسمح ألوالد األحمر 

بنهب الوزارات.. وغيرها من التلفيقات..
إن وزارة اإلعالم مطالبة أن تقوم بمهامها 
وأن التترك العديد من مراسلي وسائل 
اإلعالم يمارسون كل هذا الكذب طالما 
وهناك من ال يميزون بين حرية الصحافة 

والخساسة..
إذا ظلت حمالت الــكــذب واالشــاعــات 
التضليلية تمارس دون ضوابط، فال حاجة 
أصالً لوزارة اإلعالم.. واستمرار الشكوى 
من عدم نقل المراسلين للحقائق ليس 
سببه الوسائل اإلعالمية بل المشكلة 
ــوزارة والتي اصبح يطلق  والخلل في ال

عليها تندراً وزارة «النفي».

نقابة المبندقين..

عن لم تتوقف نقابة   لصحفيين  موظفيها أمام قصف وكالة «سبأ» الصمت المخزي ا ـــة  ب ما وإصـــا بالتمترس المسلح في تجاوزت ذلك إلى اتهامهم مــن ثــمــان ســاعــات.. بل يزيد عن ٢٠٠ منهم ألكثر وصحفييها وحصار 
يحتلون المنشآت الحكومية..الــصــحــفــيــيــن.. وال يــزالــون الذين قصفوا الوكالة وأصابوا اصطفافاً إلى جوار المجرمين والــمــتــاجــرة بــدمــائــهــم على الزمالء والزميالت أنها شريكة في التآمر  لتؤكد هذه النقابة الوكالة..

دموع األشقاء!

ــاكــون    ــب ــمــت ال
اليمن  عــلــى 
تاب  الكُ من 

والصحفيين األشقاء 
بعضهم يذرفون 
دمــوعــاً وقحة.. 

ــون من  ــب ــص ــن وي
أنفسهم أوصياء على 
شعبنا.. ويتوهمون 
لـــمـــال ممكن  ا أن 
منهم  يــجــعــل  ن  أ

قديسين..
المتباكون يجهلون 

طية  ا يمقر د ثــمــة  ن  أ
ليها  إ يحتكم  شــورويــة 
اليمنيون في عملية التبادل 

السلمي للسلطة..
ــئــك المتطاولين  وألول

ــى إن كان  نقول كــان األول
ليمني  ا ن  لشأ ا يهمكم 
عن  تكتبوا  أن  فــعــالً 
ضرورة ضم اليمن 
ن  و لتعا ا لمجلس 
الخليجي.. أو لماذا 
على  ا  كو تتبا ــم  ل
العمالة اليمنية الذين 
يحلمون أن يحصلوا 
ملة  معا نصف  على 
ــو بحق  اآلســيــويــة ول

الجار..؟!
إن مشاكل اليمن أصالً 
اقــتــصــاديــة، ومـــع ذلــك 
فالمبادرة الخليجية- نجحت 
أو فشلت- يجب أال تتحول  إلى 
لغم لتأزيم العالقات بين شعوبنا 

والقيادة السياسية لبلداننا.

«حالَّف» 
المشترك

الدكتور عبدالرحمن بافضل   
ــــالح  ــة اإلص ــل رئـــيـــس كــت

لقيادي في  وا  . لبرلمانية. ا
لعمل  ا يهين   . لمسلمين. ا ن  ـــوا خ ا
السياسي والبرلماني.. ويهين شهادة 
الدكتوراه.. ويهين اللقاء المشترك.. 

حينما يقتصر عمله على تبرير أكاذيب 
اللقاء المشترك وشائعات محاربي الحصبة.. 

منذ أن أقسم يمين الزور في مجلس النواب، 
إلى يومنا هذا.. فالحالَّف بافضل ال يطل على 

الناس في قناة تلفزيونية إالّ ويقسم اليمين 
على كل كذبة يطرحها.. وكأن هذا الحالّف يريد 

أن يقول: وظيفتي «حالَّف»..


