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نومًا هادئًا،
وأحالمًا لذيذًة،
يا وطني الكبير

يا هذا الحزين في وحشتهِ
الممتد من محيط الماء واألمواجْ

حتى خليج النفط واألبراجْ!
ال تكترْث لما تقوله األنباء

عن قتٍل هنا، وعن إبادة هناك
فالنوم والنواح الداخلي

هو العالج!!

م���اذا ت��ري��د ال��م��ع��ارض��ة من    
التغيير؟

إعادة انتاج النظام الذي يعتبرونه 
قديمًا وك��ان��وا ج���زءًا منه بوجوه 
قديمة والنتيجة أن الدخالء على 
أفكار العقول الشابة جعل الناس 

يمتعضون من شباب الساحات..
۹  كيف ترى الحكومة..؟

حكومة تصريف التصرف عماًل.. 
والحصيلة أن يدها مغلولة إلى عنقها 

وأدواتها معاقة ومعوقة.
۹  ماذا يخيف في التغيير الثوري..؟
مايخيف أن الشعب اليمني سيبقى 
في الشارع.. مجاميع تغادر شارع 
المعارضة إلى السلطة ومجاميع 
تغادر السلطة الى شارع المعارضة.. 
وكله فعل ثوري وكفاح سلمي مسلح 
واعتصامات بالسقف زمني وتعطيل 

للحياة..!!
۹  حادثة رمضانية لفتت نظرك..؟

قيام أخ صغير بعض أذن أخيه 
األكبر ألنه رفض الرحيل رغم أن 

األب اليزال على قيد الحياة..
۹  أين يقف اليمنيون اآلن..؟

أمام خيارين.. إما االتفاق وتحقيق 
السلم األهلي أو الحرب والعار ولعنات 

األجيال القادمة..
۹  أغرب سقطات اعالم األزمة..؟

تسمية الشعب بالبقايا واألغلبية 
بالفلول ومحاولة تشكيل عقلية 

البسطاء بصورة مستبدة.
۹  ما الذي استوقفك في قراءتك 

الرمضانية..؟
عبارة حكيم قديم.. ما فالن بأدهى 
مني ولكنه يغدر ويفجر ولو غدرت 

وفجرت لكنت أدهى العرب..
۹  وسؤال استنكاري..؟

إليس في السياسة مايعني رعاية 
شئون البالد والعباد..؟

عبداهلل الصعفاني

إذا غضب الشعب فستضيق األرض بما رحبت   
على المراوغين والمخادعين والمتمادين 
في التحدي ومحاولة الدوس على إرادت��ه، حينئذ 
لن يجدوا مكانًا يحميهم من بطشه.. وعلى هؤالء 
أن يتذكروا كيف صارت صنعاء في مايو الماضي 
وخالل ساعات مدينة مغلقة لمجرد الحديث عن 
اعتزام الرئيس التوقيع على  المبادرة الخليجية .. 
يومها  لم تستطع قيادة المؤتمر والدولة وال غيرهم 
أن يوقفوا غضب الشارع بعد أن خرج عن السيطرة 
وكاد أن يقود البالد الى مربع آخر ال يستطيع ان 

يتحكم به المؤتمر او المشترك .. 
وال��ي��وم لن يقف الشعب اليمني صامتًا أمام  
المحاوالت االنقالبية الناعمة.. فحذاِر من غضبه 
الذي يوشك ان يتفجر كالبركان ويعصف بأوكار 

الفوضويين، ويخلط كل االوراق..
 حذاِر.. حذاِر من تجاوز الشعب.. فهو مالك القول 
الفصل، للخروج من األزمة.. والقادر على فرض 
ارادته وليس بإمكان حزب أو غيره أن يقف امامه 

ولو استعان بالشيطان وجنده..
 ومن يعتقدون ان فخامة االخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر صار الحلقة 
األضعف وليس أمامه إال أن يسلم السلطة للمشترك 
أو يرضخ لتخرصات المتخرصين.. فهم واهمون وال 
يدركون أن الرئيس رمز وطني، ولن تسمح الماليين 
الطرق واالنقالبيين  الشعب لقطاع  أبناء  من 
والشموليين أن يتجاوزوا الخطوط الحمراء مهما كان 
الثمن. سيما وان ثمة عقدًا اجتماعيًا وعهدًا مقدسًا 
بين اليمنيين حددوا فيه عملية االنتقال السلمي 

للسلطة..
 لذا فان أي تغيير ال يمكن ان يتم اال عبر االحتكام 
لصناديق االنتخابات ..ومن يتوهم  أن الوصول 
لدار الرئاسة له طريق آخر عبدتها قذائف النهدين 
فهم يتحدون الشعب اليمني وليس الرئيس فقط.. 
ومواجهة كهذه بكل تأكيد لن يخسرها إال من 

يريدون مناطحة الجبال.. 
> إن اعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وكل 
الشرفاء من أبناء الشعب تقع عليهم اليوم مسؤولية 
االنتصار للذات الوطنية والذود بشجاعة عن إرادة 
الشعب.. واالستعداد لمواجهة التحديات دفاعًا عن 
الرئيس علي عبداهلل صالح ولكونه رمزًا وطنيًا 
حقق لليمن أعظم االنجازات واختاره الشعب عام 
2006م رئىسًا عن قناعة في انتخابات ديمقراطية 
تنافسية وحرة شهدت بنزاهتها المنظمات الدولية 
المعنية بالشأن الديمقراطي.. لذا على الواهمين أن 
يدركوا أنه اليمكن أن تقبل صنعاء »مندوبًا ساميًا« 
يأتي لحكم اليمن حتى وإن كان من داخل أحزاب 
المشترك.. طالما والجميع سبق وان قبل االحتكام  
لصندوق االنتخابات وما سوى ذلك فلن يجد اال 

الموت الزوآم.
ان محاولة تكريس  االزمة وربطها بشخص تعد 
من العجائب في تاريخ االنسانية.. خصوصًا وأن 
اعتقادًا كهذا سيفجر أزمات يُستعصى حلها .. كما ان 
السماح وبهزة رأس بتجاوز نصوص الدستور كارثة 
ستشيع الفوضى والخراب في البالد وهذا ماال يمكن 
أن يسمح به الشعب.. اما بالنسبة للرئيس فمهما 
بلغت شدة الضغوط عليه فلن تكون اشد واقسى 
من جريمة استهداف حياته  في جامع النهدين يوم  

3يونيو الماضي ..
وبرغم الجهود التي يبذلها المناضل عبدربه 
منصور هادي نائب رئيس الجمهورية لتنفيذ اتفاق 
التهدئة علينا أال نراهن على الساكتين والمداهنين 
عمن يستخدمون السالح الثقيل لقتل منتسبي 
القوات المسلحة واألمن والمواطنين األبرياء ان 
يوجدوا حلواًل.. فاذا كانوا عاجزين عن حل مشكلة 
جندرمة  الحصبة، واعادة مدرعات الفرقة المنشقة 
المنتشرة وسط احياء آهلة بالسكان بالعاصمة الى 
ثكناتها، ومازال الرئيس يمارس مهامه، فال ندري 
كيف يمكن لهم ايجاد حل لالزمة اليمنية في حال 
»دعمم« الشعب ورضخ الجميع لمؤامرة المشترك.. 
 ..وب��ع��ي��دًا عن العواطف  فالذين لم تتحرك 
ضمائرهم للمأساة الفظيعة التي تعرضت لها  وتئن 
من هولها صنعاء.. ال يمكن أن يحملوا لليمنيين أية 
بشارة خير مهما زعموا أنهم يمتلكون طالسم حل 
االزمة خاصة بعد ان ظلوا يرهنون ذلك بتنازل 

الرئيس عن صالحياته..
لالسف نقول: اذا لم تهتز ضمائركم بما يقترفه 
المنشقون واالرهابيون ومليشيات المشترك في 
أرحب وأبين وتعز والجوف والحصبة.. فال يمكن أن 
نصدق او أن نثق بكم لتحديد حاضرنا ومستقبل 
شعبنا .. وكفانا عبرة دماء األبرياء التي تسفك 
منذ أشهر ولم نجد سوى االشقاء يهرولون بلهفة 
لمساعدتنا للتخفيف من نوائب االزمة وفواجعها ، 

وليس العمل على ازالة مسبباتها ..
وبرغم هذا علينا ان نعترف ان االزمة اصبحت 
خطيرة جدًا.. لكن االخطر ان يسمح الشعب ان تكون 

اليمن بدون الرئيس..

من تآمر ومن قتل

؟ ؟

حوار افتراضي »2«

الجنرال و»طيور الجنة«!!
االنسحابات الكثيرة لمنتسبي الفرقة   

األولى مدرع والعودة الى صفوف الشرعية 
أفقدت الجنرال المنشق صوابه فراح يمارس 
عملية التضليل على االسر الفقيرة او من هم 
على شاكلته لتجنيد أبنائهم وايهامهم بصرف 

مرتبات لهم وحصولهم على أرقام عسكرية.. .
األدهى واألمرّ ان من يتم تجنيدهم يطلق 
عليهم المتندرون »طيور الجنة« لصغر سنهم 
حيث يدفع بهم »الجنرال« لتصفية حساباته مع 

خصومه او لدعم العناصر االرهابية.
بالطبع هذه التصرفات التليق بالعسكرية.. 
كما ان على أول��ي��اء األم��ور ان يعوا ب��أن هذا 
التجنيد باطل وان هناك من يريد أبناءهم وقودًا 
لحماقاته.. فال تكونوا أعداء ألوالدكم واحذروا 

المنشق..!!

المشترك واستخدام األقنعة
م���ن���ذ ب���داي���ة   

األزم��������������ة 
والمشترك يستخدم 
جهه  و يخفي  قنعة  أ
الحقيقي وراءها مثل 
شباب الثورة ومنظمة 
ك��ذا والتحدث باسم 
القبائل.. وياترى لماذا 
هذه البدائل واألقنعة 
مها  يستخد ل���ت���ي  ا

المشترك؟! 
االجابة تتلخص في عدة 
نقاط أهمها استخدام هذه 
لجرائمه  األقنعة كستار 

لمعرفتهم مدى  وكذلك 
ك��راه��ي��ة ال��ش��ع��ب لهذه 

األحزاب.
وهكذا يعمل المشترك 
وخاصة حزب االصالح في 

مجال االع���الم بأسماء 
ل��ص��ح��ف وم���واق���ع 
ت���دار من  مستقلة 

دائرته االعالمية.
لنقابات  ا وكذلك 
والجمعيات وغيرها 
ال��ت��ي ي���ح���اول م��رة 
دون  باسمها  لتحدث  ا
الرجوع الى اعضائها مثل 
جمعية العلماء.. كل ذلك 
لن يمر على ابناء الشعب 
ال��ي��م��ن��ي ال���ذي سيعرف 
اس��ال��ي��ب��ه��م ال��م��ل��ت��وي��ة 

واقنعتهم المشوهة.

السيلي وعلي محزن

الخداع والتضليل والروح االنتقامية   
من الشباب واستدراجهم عبر فخ 
التجنيد لتدمير مستقبلهم.. هذه األساليب 
التي يستخدمها الجنرال المنشق علي 
محسن مع  السذج من الشباب اليوم.. 
هي نفس األساليب التي سبق للخائن 
علي منصر السيلي وان استخدمها في 
مؤامرة االنفصال ومارس االنتقام من 
أولئك الشباب كما يفعل المدعو علي 

محسن اليوم.
نفس  ف��ي  يسير  محسن  ع��ل��ي  إن 
الطريق الذي سار عليه الخائن السيلي، 
فبعد تنفيذه المؤامرة على الشباب بفخ 
التجنيد.. ركب القارب من عدن ولم يتسع 

له تراب اليمن..
وعلي محسن يسير إلى نفس النهاية.. 

لكنه لن يهرب بعيدًا..

سفير من فرسان الصليب
أح���د ال��س��ف��راء   

ي��ت��م��ادى في 
اس���ت���ف���زاز ال��ش��ع��ب 
ال��ي��م��ن��ي وت��ح��ري��ض 

ال����ش����ارع 
يحرص أن 

يدل����������ي 
ت  يحا بتصر

تخدم أجندة اإلرهابيين 
والمتطرفين وال تخدم 

ال م���ن ق��ري��ب وال من 
لشعبين  ا مصلحة  بعيد 

والبلدين..
ه��ذا السفير يتردد أن��ه أيضًا 
ال يتوانى من التبرير والتقليل 
من نشاط القاعدة.. ووص��ل به 

التعصب والكراهية إلى رفض 
الديمقراطية في اليمن وتبنى 
ن���م���وذج ط��ال��ب��ان 
إلس��ق��اط النظام 
ورفض االنتخابات 
أو االحتكام للشعب..
غير  لسفير  ا تعصب 
ال��م��ب��رر ي��ذك��رن��ا 
بفرسان الحروب 
الصليبية الذين 
يلهثون  نوا  كا
وراء مصالحهم 
وي��ق��ت��ات��ون من 
ال����دم����اء ت��ح��ت 
راي��ات الدفاع عن 

الدين..!!

يمن موبايل خدمة مفقودة بالشعر..
حرمان مديرية الشعر محافظة   

إب من خدمة يمن موبايل تثير 
تساؤالت عدة.. عن األسباب.. ولمصلحة 

من..؟!
فهذه المديرية معظم أبنائها في 
أمريكا وغيرها من دول المهاجر.. 
الخدمة لشركات  واستمرار احتكار 

اتصاالت معينة.. بالتأكيد فيه محاربة 
واضحة ل�»يمن موبايل« والتي خدماتها 
تتوقف عن المديرية سواًء بالجبل أو 

الوادي وإن وجدت تكون سيئة جدًا..
ت��رى هل ثمة سبب فني.. أم أنها 
صفقة.. طالما وإيرادات المديرية مغرية 

جدًا مقارنة بغيرها..؟

احذروا غضب 
الشعب

محمد أنعم

اإلصالح وغزوة 
17 رمضان

متى يتم التحقيق مع أوالد األحمر في جريمة النهدين
استمرار التحقيقات حول جريمة استهداف  

حياة فخامة االخ رئيس الجمهورية في جامع 
النهدين رغم أهميتها إلبانة الحقيقة عندما يكون 

هناك غموض أو التباس في الجريمة..
لكن في هذه المؤامرة وبعد مقابلة المدعو حميد األحمر 
التي نشرتها صحيفة »الشرق األوسط« وما جاء فيها من 
اعترافات خطيرة بتورطه هو وأخوانه بالجريمة اضافة الى 
اعتراف عبدالقوي القيسي مدير مكتب صادق األحمر، زد 
على ذلك تصريحات عبدالرحمن بافضل، هذه االعترافات 
الواضحة توجب على األجهزة األمنية أال تتعب نفسها كثيرًا 
في التحقيقات وتطويل القضية طالما والجناة اعترافاتهم 

واضحة وال لبس فيها..
وما يثير التساؤل هنا هو أن االجهزة المختصة لم تطلب 

التحقيق مع هؤالء أو بعض قيادة المشترك حتى اآلن.

ال��س��اب��ع عشر   
من رمضان يوم 
حافل بذكرى االنتصارات 
في  لمسلمين  ا ى  ل���د
ال��ع��ال��م غ��ي��ر أن���ه ل��دى 
ح���زب اإلص����الح عكس 
ذل��ك تمامًا حيث شوه 
م��آث��ر غ����زوة ب���در من 
القاعدة  قبل جماعات 
اإلره��اب��ي��ة ومليشيات 
أح��زاب المشترك التي 
يقودها اإلص��الح حيث 
نجدهم يعتبرون يوم 17 
رمضان فرصة مناسبة 
الس��ت��ه��داف ال��س��ف��ارات 
األج��ن��ب��ي��ة.. وق��د حدث 
ذل��ك ف��ي صنعاء منذ 
ث��الث سنوات ومازالت 
محاوالت اإلصالح جارية 

حتى اآلن.
كما أن قيادة اإلصالح 
بع  لسا ا مجيئ  تنتظر 
ع��ش��ر م���ن رم��ض��ان 
ل����الن����ق����الب ع��ل��ى 

الدستورية  الشرعية 
واغتيال إرادة الشعب 
ع��ب��ر إع���الن تشكيل 
لمجلس  با يسمى  م��ا 
الوطني.. إنها تستلهم 
دروس الشهر الفضيل 
ب���ص���ورة خ��اط��ئ��ة.. 
المفارقة العجيبة هنا 
أن المسلمين في غزوة 
بدر ساندتهم المالئكة، 
أم��ا أح���زاب المشترك 
ف��ال ي��س��ان��ده��ا س��وى 

المجرمين والقتلة.
ن���ق���ول ل���إص���الح 
والقاعدة دعوا أوهامكم 
فإنها »منتنة«  ه��ذه 
وت���س���ي���ئ ل���إس���الم 
وم���ض���رة ل��ل��وط��ن.. 
وال��ش��ع��ب ق���ادر على 
التصدي لكم ودحركم..
تعرفوا  أن  وعليكم 
أن أبناء يمن اإليمان 
والحكمة ليسوا نماذج 

benanaam@gmail.comمن العصر الجاهلي.


