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ال يمكن ألي إنسان أن يشكك في قوة
إيمان اليمنيين وتمسكهم بدينهم
إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها..
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علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

يحرم التعليم الحكومي
«اإلصالح» ِّ

الف سالمة
يا أبا أحمد
فؤاد محمد السايس
أبى القلم إال أن يسطر هذه الكلمات البسيطة من
مواطن احبك كثيرا واجل أعمالك الوطنية الكبيرة،
وقدس جهدك  ،وتبشر الفؤاد خيرا بمقدمك .
الكل تبسم لنداءاتك الوطنية من اجل الوحدة ،
واإلخاء  ،والبناء ،والتقدم .
الكل التف حول كلماتك الجميلة التي ال يضاهيها إال
كلمة تخرج من القلب تنادي بمثل ما ناديت .
الكل وقف معك وحيثما أنت في ميدان المعركة..
معركة البناء ،معركة االقتصاد  ،معركة اإلب��اء ،
معركة الحسم  ،معركة الشمم.
الكل ينادي بصوت رجل واحد مغروس في قلب
مواطن أحب اليمن فأحبته  ،الكل ينادي بصوت جهور
لك الحياة  ،ولك المجد  ،ولك السلطان .
كيف ال وأنت من وهب نفسه رخيصة فداء للوطن
الغالي  ..الم يكن نداؤك في العام 1994م :الوحدة
أو الموت .شعارك الوطني هذا أنقذ البالد من الوهن
والتمزق والتشرذم إلى اآلبد.
حبك لليمن الموحد جعل من هذه األرض عمالقة
آبية تأبى االنكسار والتمزق.
حرصك على وحدة األرض جعل من جنود اليمن
األشاوس يقاتلون برحابة صدر وبقلب مفعم باإليمان
من اجل وحدة أرضهم المباركة ومستقبل أبنائهم.
تطلعاتك لرؤية يمن قوي جعل من هذا الشعب
يقف وقفة رجل واحد يقاتل االنفصاليين والرجعيين
والفاسدين وأصحاب الفيد الرخيص .
أنت الرمز وأنت األمل وأنت الحاضر والمستقبل ،
كيف ال وأنت ابن اليمن البار .
تنادي باسم اليمانيين الى حقن الدماء  ،واالمتثال
للغة العصر لغة اإلخاء والتآخي لغة الحوار .
فجع أحباؤك واهلك ومواطنوك بما حدث البارحة،
تألم الكثير  ،ونحب الجميع ،دمعت أعين األمهات..
كيف ال وأنت ابن من أبنائها األبرار .
فجع الكهل لما حدث ..كيف ال وقد رأت أعيونه النور
بمقدمك  ،وعطاءك الكبير ..تذكر الشيوخ يوم 17
يوليو وأنت تعتلي سدة الرئاسة والجميع يأبى هذه
المكانة خشية على حياته ،وأنت تعانق الموت من
اجل حياة كل فرد يمني .
ها هم أبناؤك اليوم الذين وهبتهم حياتك في 17
من يوليو العظيم يبادلونك العطاء بالعطاء  ،والوفاء
بالوفاء ،والتضحية بالتضحية  ،والحب بالحب .
فأنت قدوتهم وقائدهم كيف ال وقد كنت المعطي
لهم بال مقابل  ،واغلى ما يعطي الفرد هبة إلخوته
هي الروح التي ال يملك اغلى منها أبدا أبدا  .مهما
تعاظمت لديه الثروات ومهما بلغ من المكانة علوا،
فالروح اغلى ما يمكن ان توهب ،فقد وهبتها ألبنائك
وأحبائك فكان هذا العطاء الكبير يقابله حب هذه
الجماهير الوفية لك .
تنادي باسمك وبأعلى صوت  ،صوت جهور ال
ينكسر  ،رأينا هذه الجماهير الوفية يوم الجمعة
الماضية وهي تعود أدراجها حزينة  ،كيف ال ولم
تسمع صوتك الجميل الجهور تنادي باسم الشعب
اليمني العظيم  ،لقد افتقد الشعب لزعيمه وخرج
ليستقبلك .
حفظك اهلل يا ابن اليمن البار  -وحفظك في كل
وقت وحين  -وأيدك بنصره المبين  -وجعلك ذخرا
لهذه األمة المباركة  -وفي عهدك ينمو اليمن ويزدهر
.
كان اهلل في عون كل يمني غيور ،أحب اليمن
فأحبك ،فأنت الجسور الغيور ،حامي الحمى وباني
الوحدة المباركة  -ومشيد البنيان العظيم .
علي يدك جاء الخير  -كما قالها فنان األرض كرامة
مرسال  -وأبناء اليمن كلهم يبادلونك العطاء بالعطاء
والوفاء بالوفاء.
سلمت لنا معافى وأيدك اهلل بنصره  -والحمد هلل
على سالمتكم يا أبا أحمد.

 ۹وك��ت��ب ف��ات��ك ال��ردي��ن��ي «ث����ورة ضد
التعليم» في الوقت ال��ذي دع��ا فيه وزراء
التربية والتعليم ،والتعليم المهني والتقني،
والتعليم العالي ببدء العام الدراسي الجديد
من يوم السبت الموافق  17سبتمبر ..2011
قامت أحزاب المعارضة بشن هجوم معاكس
لتعطيل التعليم من قبل االت��ح��اد العام
لطالب اليمن ،وأكاديميي جامعة صنعاء
إلجبار الطالب بعدم الذهاب إلى الجامعات
 ،وحرمانهم من سنة دراسية جديدة وبهذا
الفعل ف��إن ق��ادة «ث��ورة التغيير» يريدون
تأسيس سياسة التجهيل والتعطيل  ،وأشار
إلى أن المدارس الخاصة التابعة لحزب اإلصالح
لم تتوقف فيها الدراسة ،فطالب جامعة العلوم
والتكنولوجيا استطاعوا مواصلة الدراسة
على الرغم من وجود الجامعة على مقربة من
الفرقة األولى مدرع  ،وفي نهاية األمر نجد
ان المدارس أو الجامعات الخاصة التي تتبع
اإلخوان أو البعيدة من اإلخوان مازالت تمارس
التدريس لكن المدارس الحكومية والتي اغلب
كوادرها من اإلخوان تم وقف التعليم فيها
نهائيا كما حصل في محافظة عمران.

نقابة الصحفيين لالصالح

 ۹نشرت الصحوة نت بأن نقابة الصحفيين
تدين استهداف الصحفيين والمراسلين..
يتعجب كل صحفي وإعالمي من تركيز نقابة
الصحفيين على إعالميي المعارضة و نسيان
ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك ومليشيات
أوالد األح��م��ر م��ن ه��ج��وم على المرافق
اإلعالمية وتهديد اإلعالميين وتصفيتهم
ألنهم لم يلتحقوا بالثورة  ،يجب ان يكون
عمل النقابة مهنيًا وينحاز لمهنة اإلعالم
والصحافة وأخالقها وال ينحاز
لتيارات وأهداف حزبية ودينية
ومناطقية ؟!
 ۹حرض قادة ومنظرو أحزاب
اللقاء المشترك وم��ا يسمى
بالثورة على استعمال العنف
وجر البالد إلى أتون الحرب
األهلية لتحقق أهدافها ،
فقد كتب عبدالكريم سالم
ال��س��ع��دي «ال���ح���رب هي
ال��خ��ي��ار األك���رم واالش���رف
!!» ..داعيا من يسميهم
بالثوار إلى االنحياز لخيار
ال��ح��رب والحسم الثوري
الن المجتمع الدولي عجز
عن مناصرة الثورة  ,فعن
ط��ري��ق ال��ح��رب يصدق
الثوار و(يبرون) بقسمهم
إلخ��وان��ه��م ال��ش��ه��داء
ويتوجون ثورتهم بنصرة
األه����داف ال��ت��ي قامت
الثورة عليها ونادت من
اج��ل��ه��ا ..وخ��ت��م بيانه

هاجم كثير من اإلعالميين والمثقفين والمخلصين حزب اإلصالح
ومليشياته المسلحة التي تريد تعطيل حياة المواطن وإيقاف عملية
التعليم تحت شعار « ال دراسة وال تدريس» فقد كتب جمال محمد حُميد في التغيير
نت «التعليم ..مسئولية وطنية « فذكر ان كثيراً عملوا على تغليب مصالح أحزابهم
وآرائهم السياسية للعمل على إيقاف مسيرة التعليم كمشروع لبناء قادة المستقبل،
وأشار إلى أن الدراسة في كل الجامعات اليمنية واأليام القليلة القادمة كفيلة بفضح
كل من يحاول وقف هذه العملية التنويرية  ،وأوضح بأن السياسة أصبحت لديهم
أهم من الوطن والمواطن اليمني ومواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة..

فائز بن عمرو

االخوان يحرضون على عقوق الوالدين ويدمرون كل القيم المقدسة
التحريضي ودعوته للعنف مجير اً القرآن
الكريم حسب هواه كما يفعل االصالحيون
حيث أورد قول اهلل عز وجل ( :ق��ال رجالن
من الذين يخافون انعم اهلل
عليهما ادخلوا عليهم الباب
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون
وعلى اهلل فتوكلوا إن كنتم
مؤمنين ( 23المائدة).
 ۹ت���واص���ل صحيفة
«الصحوة» أكاذيبها ودجلها
الذي ال يصدقه إنسان إال
إذ فقد عقله فقد نشرت
الخبر اآلتي:
«ك��ش��ف��ت م��ص��ادر
خ��اص��ة ل��ـ»ال��ص��ح��وة
ن���ت» أن ال��ل��واء

محمد صالح األحمر قائد القوات الجوية شكل
لجنة لبيع محطة البديع الكهربائية بمحافظة
حضرموت» ..األمر المستغرب كيف يتحدثون
عن حضرموت ونيابة عن السلطة المحلية فيها
المنتخبة من قبل أبناء المحافظة،
ويتعجب المواطن من التجاوزات
التي يقوم بها المنشق
محمد علي محسن من
ال��ت��دخ�لات ال��س��اف��رة
ف���ي أم����ور السلطة
المحلية واالع��ت��داء
على ممتلكات الدولة
والمواطنين  ،لماذا ال
يستنكر قادة
اإلص��ل�اح
ه��������ذه

التصرفات المشينة من قادتهم وأنصارهم ؟!

االخوان صنيعة الغرب

 ۹كتب سامي احمد ابوسرعه «اإلخ��وان
من المؤسس االمام إلى عمالء األمريكان»
موضحاً جملة من الحقائق التي تربط اإلخوان
المسلمين بالمنظمات الغربية والمؤسسات
االستخباراتية فقال :ال��واق��ع ان اإلخ��وان
المسلمين لم يقطعوا أبدا صالتهم مع القوى
السياسية األمريكية وبالمثل فإن القوى
السياسية األمريكية حرصت دائمًا حتى في
أكثر أوقات دعمها لنظام حسني مبارك على
ان تبقي عالقاتها مع الجماعة  ..فقد أجرت
صحيفة «األهرام» حوارا مع الباحث البريطاني
مارك كيرتس كشف فيه ان العالقات السرية
لبريطانيا مع اإلخ��وان المسلمين تعكس
تواطؤا بريطانيا مع اإلسالم المتشدد .وقال
«ان الملفات القديمة توضح ان االنجليز
والملك فاروق كانوا ينفذون في األربعينيات
من القرن الماضي استراتيجية واحدة ..وأشار
إلى ان اإلخوان بعدما فشلوا في الوصول إلى
السلطة في شتى البلدان العربية وجدوا ان
الحل الوحيد هو بالتحالف مع الواليات المتحدة
األمريكية بالرغم من التنازالت التي تتعارض
مع أهداف تأسيس حركة اإلخوان المسلمين
 ,كما أن األمريكان اختاروا أيضا الوقوف إلى
جانب اإلخ��وان في إيصالهم إل��ى السلطة
واحتوائهم كونهم كانوا يشكلون في الماضي
الخطر الرئيسي أم��ام المطامع األمريكية
والصهيونية في المنطقة العربية.

سقوط االخالق

 ۹تخطى حزب اإلصالح كل القيم الدينية
واألخالقية واالجتماعية والسياسية في
تعاملهم مع كل من يخالفهم فقد
نشرت الصحوة نت « نجل الجندي:
أبرأ إلى اهلل من األكاذيب التي يرددها
والدي لتبرير جرائم العائلة  ،وفيها
ب��ان الدكتور أب��و ذر الجندي نجل
نائب وزي��ر اإلع�لام عبده الجندي،
والمنضم إليهم ،دعا والده إلى الكف
عن ممارسة األكاذيب التي يرددها
على الفضائيات لتبرير جرائم عائلة
صالح ..وبأنه قال :إنني أبرأ إلى اهلل
من األكاذيب التي يرددها والدي
لتبرير جرائم العائلة ،وأدعوه للتبرؤ
من هذا النظام» ..
ت��رى أي إس�لام يدعو له حزب
اإلص�لاح وأي أخ�لاق يتمتع بها
قادته وأع��ض��اؤه وإع�لام��ه ،فأي
حزب يدعو لإلصالح يفرق بين
األب وأبيه  ،ويهدم عالقة األبوة
بين األب وابنه  ،ويدعو للعقوق
والكفر بكل القيم االجتماعية؟!
Binamar25@hotmail.com

المشترك من القتل والنهب إلىسالح التضليل
تابع العالم أحداث ما يسمى بالثورات العربية وربيعها العبثي الذي قام على شعارات ومصطلحات تجافي العقل
والمنطق وتدعو للفوضى واالنتقام والقتل والتخريب مستندا إلى آلية إعالمية رهيبة تنشر األكاذيب وتحرف
الحقائق وتصنع أخباراً مفبركة وبهذه األكاذيب تصدر األحكام واإلدانات والمواقف المحلية واإلقليمية والدولية واألممية
شجبا وإدانة ورفضا  .لقد تبنت ما تسمى بالثورة شعارين كبيرين هما« :الشعب يريد إسقاط النظام» و»ال دراسة وال
تدريس حتى يسقط الرئيس» وقد كانا هذان الشعاران الخاطئان وقود مطامع االخوان في كل من تونس ومصر وليبيا
وسوريا واليمن وها نحن اآلن بعد ما يقارب عام من هذه الفوضى العربية نالحظ النفق المظلم والفوضى التي اصابت
تلك الدول التي أعاقها هذا المنطق السطحي والتفكير العبثي وأدى بها إلى عاصفة من الفوضى واالضطراب والنزاع
بين األحزاب واتهام بعضها لبعض وتشظي المجتمع وتفكك مكوناته .

فائز سالم

لقد سعت أحزاب اللقاء المشترك وأفراخها من المجرمين
والمفسدين وتجار الحروب والمخدرات إلى زعزعة األمن
وبث اإلشاعات ونشر األكاذيب وتمجيد ثقافة الخروج
على الدولة واستعمال السالح والقتل والنهب والسلب
والتستر خلف دماء الشباب في الساحات والجامعات ليكونوا
وقوداً لثورتها البائسة وأحالمهم الشيطانية في التربع
على الحكم مدعومة بدعم مالي وإعالمي وسياسي
واستخباراتي وعسكري قطري وإيراني للوصول إلى
غايتهم المدنسة..
لقد اعتمدت أح��زاب المشترك شعار« :الشعب يريد
إسقاط النظام»« ،وال دراسة وال تدريس حتى يسقط
الرئيس» ورفعته في الساحات واالعتصامات ونشرته
إعالميا كشعار لها وقد استعملت لتحقيق هذا الشعار
الوسائل والغايات:
 ايهام الرأي العام الداخلي واإلقليمي والدولي بانالشعب ومختلف فئاته تلتف حول أطروحاتها وأفكارها..
 اعتماد التضليل اإلعالمي لتسويق األوهام واألكاذيبونشرها محلياً ودولياً.
 السعي لخلخلة النظام من الداخل عبر توجيه أعضائهمفي الدولة إلى االستقالة كما حصل في النموذج الليبي.
 محاولة جر النظام الستعمال القوة لتصويره بأنه يقومبقتل شعبه.
 قتل اكبر عدد من الشباب والتضحية بهم قربانا فينصرة ثورتهم وأهدافها.

 اعتماد المشترك على عمليات القتل والتصفيةواالغتياالت للقيادات والشخصيات المؤثرة إلضعاف النظام
وهز أركانه.

 محاولة تعطيل حياة المواطن وإيقاف جميع مظاهرالحياة إليهام المواطن بأن النظام سقط..
 -استخدام السالح والقوة العسكرية لإلطاحة بالنظام

من خالل اعتمادهم على الفرقة العسكرية وطالبان
اإلصالح وعصابة أوالد األحمر لالعتداء على مرافق الدولة
واحتاللها مثل نموذج الحصبة والزراعة والدائري وهايل.
 تعطيل الدراسة واللعب بكل األوراق التي ستوصلهمإلى الحكم وإغفال مصالح الشعب وفئاته.
لكن كل هذه الشعارات والوسائل العنفية والقمعية وغير
األخالقية التي تسمى في عرف الثوار «الثورة السلمية «
فشلت وبان زيفها وخاصة عندما اقترب موسم التقاسم
واالنتقال من التنظير إلى الواقع  ،فقد حصل االنشقاق بين
مكونات المعارضة وتم تبادل االتهامات ونشبت الصراعات
الدموية بين أطرافها ابتداء من طرح مبادرة الخليج
وانتهاء بتشكيل ما يسمى بالمجلس الوطني الذي قدم
الوعود واألمنيات لحل مشكالت اليمن المعقدة ،واتضح
ألبناء اليمن والمراقب المحلي والدولي بأن هذه القوى ال
يجمعها سوى االتفاق على رحيل النظام فقط وال يملكون
مشروعا أو تصورا ألبسط القضايا فضال عن المشكالت
المعقدة والكبيرة ليسقط هذا الشعار الزائف الكاذب وبدأ
منظرو الثورة يتخلون عن شعار الشرعية الثورية ويبحثون
عن شرعية قانونية أو دستورية تجمع بين فكر الثورة
ومنطق الدولة المعتمد على االلتزام بالثوابت الوطنية
والديمقراطية واالحتكام للشعب ورفض منطق العنف
والقتل واالحتكام لمنطق العقل والحوار ولكنهم حتى اآلن
فشلوا وحصدوا الخسارة وانفض المواطن عن مشاريعهم
الفاشلة والقاتلة.

