
مخطط قذر

هناك مخطط قذر لن يتوانى عن قتل األبرياء حتى  
يصل أصحابه الى السلطة ولو بأنهار من الدماء 

وأكوام من الدمار.
أصحاب هذا المخطط بدأوا منذ سنوات لتنفيذ مشروعهم 
القذر وعندما سنحت لهم الفرصة المتمثلة بخروج الشباب 
 ضمن ما يسمى «بالربيع العربي» كان كل شيء موات
لهؤالء ليضربوا ضربتهم ويتخلصوا من النظام وفعالً 
دبروا جريمة «جمعة الكرامة» وأزهقوا األرواح وأراقوا 
الدماء وحرضوا الناس ضد النظام ونصبوا أنفسهم أوصياء 
على المشهد األليم واستثمروه عالمياً، وألن الحادثة لم 
تؤت أكلها بيسر وسرعة.. دبروا جريمة أكبر وأخطر تمثلت 

باستهداف الرئيس علي عبداهللا صالح وكبار قيادات الدولة 
ولكن لطف اهللا حال دون ذلك وتعافى النظام من مصابه 
وتكاتف أبناء الشعب معه ، وعندما تم نقل السلطة سلمياً 
إلى أياد أمينة في الـ٢١ من فبراير أدرك أصحاب المخطط 
أن مقاليد األمور التزال مع الشعب وأن هناك رجاالً اليزالون 
يقفون عثرة في وجه المخطط الذي بدأ يركز على القيادة 
السياسية الجديدة ويمارس الضغط عليها بشتى الوسائل 

غير االخالقية.
المنتخب عبدربه  الرئيس  وعندما لم يستجب لهم 
منصور هادي ركزوا على التخلص من مكامن قوته فشنوا 
حملة إعالمية وتصعيداً «ثورجياً» وحرباً مفتوحة ضد من 

أسموهم «بقايا النظام» و «أقارب صالح» و«جيش العائلة» 
و«بالطجة المؤتمر» ومارسوا بحق هؤالء شتى المكائد 
والمصائب واإلقصاء وقاتلوهم بالقول والفعل والغدر 
والخيانة والتحريض والشتم، ولكن الفشل الزم المشروع 

القذر.
بيد أن التصميم على إنجاحه لم يفتر لدى أصحابه 
«االنقالبيين» فدسوا «االرهابيين» في كل مكان 
ووضعوهم تحت االستخدام عندما يتطلب االمر، وها هم 
قد خططوا لضرب قوة المناضل هادي في مقتل، فعمدوا 
الى تفجير أحد نواسفهم البشرية في كتيبة من األمن 
المركزي التي كانت تجري بروفات للعرض العسكري 

احتفاء بالعيد الـ٢٢ من مايو وسقط العشرات من الشهداء 
والجرحى.

قاصدين من وراء الجريمة استصدار قــرارات رئاسية 
إقصائية بحق القيادات التي ال تروق لهم بحجة اإلخالل 
بالمسؤولية ليتسنى لهم بعد ذلك التخلص من الرئيس 

بسهولة والوصول الى السلطة..
وإذا لم يتكاتف الشعب في وجه هؤالء ويتنبه الرئيس 
لنواياهم ومخططهم القذر وأخذ الحيطة والحذر فإنهم 
لن يتوانوا عن جرائمهم وسيظلون يرسمون الغد المظلم 
للوطن والشعب حتى ينالوا مرادهم ويحققوا مطامعهم 

ويعيثوا في األرض فساداً كيفما شاءوا.
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بالوحدة ارتفعت هامات اليمنيني.. وبالديمقراطية تجسدت 
علي عبداهللا صالححقيقة اِّـشاركة الشعبية وحكم الشعب نفسه بنفسه

رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام


