
عبدالله الصعفاني

الجنوب.. 
وبراءة ابن يعقوب..!!

لــم يــرد اسمي فــي تقرير هالل  
باصرة وال أظن أن اسمك داخل 
ــك هو  ــاصــرة هــــالل.. وكــذل فــي قــائــمــة ب
حال الشعب ..فاألغلبية غير الساحقة 
وغير الماحقة أبرياء من أراضي الجنوب 
ومؤسسات الجنوب ووظــائــف الجنوب 

ة الذئب من دم ابن يعقوب براء
�  الذين استفردوا بالجنوب قيادات 
قبلية وعسكرية وحزبية ورجال أعمال 
من الشمال ومن الجنوب ..وعندما قاموا 
بذلك لم يكونوا أعتقوا مقدرات الشمال، 
ألن الطمع مثل اإلرهـــاب ليس لــه دين 
وليس له جنسية أو منطقه وعلى طريقة 
التمساح يمكن لهؤالء أن يتباكوا بعد أن 

التهموا األخضر وختموا باليابس..
�  ما سبق حقيقة موثوقة باألسماء 
ــام.. وهي أكبر من أن تنطلي على  واألرق
الذاكرة الجمعية حتى لو كانت مثقوبة..
وإذًا ما لبعض إخوتنا يتفانون صباح مساء 
طالبين رأس الوحدة بمبرر أن الشماليين 
نهبوا الجنوب، بينما الــذي نهب اليمن 
بجهاته األصلية والفرعية هم " هو امير" 

من هنا وهناك..
�  ما للمجاميع الجنوبية التي شاركت 
في نهب الجنوب والشمال معًا تثابر 
لالستقواء بجغرافية الجنوب بعد أن 
كانت استقوت بسكانية الشمال لتصفية 
حــســابــات مــا بــعــد وجــبــات الــصــراعــات 

الشهيرة بين الرفاق ..؟
�  مــا هـــذا الــمــنــطــق..؟ مــطــلــوب من 
الــشــعــب اليمني فــي الــشــمــال أن يدفع 
فواتير لم يستهلكها..ومطلوب منه أن 
يقبل بعقوبات على جرائم لم يرتكبها 
.. مطلوب منه أن يدفع ثمن كثافته 
البشرية وثمن اتساع جغرافية جزء من 

وطنه.
�  ولو أن األمــر اقتصر على استرداد 
الحقوق لهان األمر ..لكن الثمن صار وفقًا 
لوثيقة بنعمر- سيئة المفردات رديئة 
المضامين-تمييزًا وعنصرية توفر أرضية 
للحقد والكراهية وتمزيق اليمن..وهو 
ثمن فادح له ما بعده من تداعيات تفرض 
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الرجل.. الموقف

عنصرية..

ــــي عــمــق  ـــون ف ـــل ـــوغ ـــم ال
االنتماء الوطني وحدهم من 
يملكون القدرة على تسجيل 
بصمات تاريخية تتفاخر بها 

الشعوب واألوطان..
الــدكــتــور احمد عبيد بن 
دغر االمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام من 
أبــــرز الـــقـــيـــادات الــوطــنــيــة 
والمؤتمرية التي تذود عن 
الــوحــدة اليمنية بشجاعة 

األبــطــال وتــســطــر مــواقــف 
ــحــظــات ال  ــاريــخــيــة فـــي ل ت
يــصــمــد فــيــهــا إّال الــرجــال 

االستثنائيون.. 
سيسجل الوطن والشعب 
والمؤتمر للدكتور بن دغر 
مواقفه الوطنية المنتصرة 
للمصلحة العليا فــي سجل 
العظماء.. أما نحن فسنعلم 
نا حب االنتماء لوطنهم  أبناء

من تاريخ هؤالء!!

االنتخابات.. إلى ٢٠٥١م

من جديد ترحل االنتخابات البرلمانية وتصمت احزاب التمديد عن السجل   
االنتخابي الجديد وستبحث عن عراقيل جديدة تحول دون انجازه حتى ال يتم 

تنفيذ أي استحقاق وطني..
وإذا كانت االحزاب الشمولية قد نجحت بإقناع سفراء الدول العشر رعاة المبادرة 
بعدم امكانية اجراء انتخابات برلمانية في ٢٠١٤م فالواضح ان االنتخابات بعد هذا 
التمديد لن تتم إال في عام ٢٠٥١م على افتراض ان أحزاب التمديد قد فهمت قراري 

مجلس االمن «٢٠١٤»و«٢٠٥١» على انهما تواريخ وقرارات ..!

قناة «اليمن اليوم».. تميز وإبداع

اســـتـــطـــاعـــت  
ــاة «الــيــمــن  ــن ق
ــيــوم» أن تــفــوز بثقة  ال
الماليين مــن جماهير 
الشعب ألدائها االعالمي 
ـــــصـــــادق والــمــهــنــي  ال
والمسئول.. فهذا النجاح 

بفضل التزامها للحقيقة وارتباطها بقضايا 
وهموم أبناء الشعب أوًال ودائمًا.

صاب خفافيش الظالم 
ُ
لهذا عندما ت

بــهــســتــيــريــة مـــن هــذا 
المنبر االعالمي الشجاع 
ــك تأكيد على  ففي ذل
ـــد نــجــحــت في  أنـــهـــا ق
ــة شــعــبــنــا ضد  ــعــرك م
الدجالين واإلرهابيين 
والــمــتــاجــريــن بــالــدمــاء 

والدين وضربتهم بمقتل.
تهانينا لهذا النجاح والريادة ومزيدًا من 

التألق والتميز واالبداع.

دستور مصر يحرج 
حوار «موفمبيك»

المصريون يستفتون منتصف   
الشهر الــجــاري على الدستور 
الجديد وفقًا لخارطة الطريق التي 
أعدها ثوار ٣٠ يونيو.. فيما مؤتمر 
الــحــوار الوطني اليمني وبعد فترة 
عامين وحــوار حوالي عام لم يشكل 

لجنة لصياغة الدستور..
ال أحــــد يــخــجــل مـــن هــــذا الــفــشــل 
الــمــخــزي.. وال يتألم لــوضــع الشعب 
اليمني ومؤسسات الدولة التي تنهار..
لقد صــار حــواركــم إرهــابــًا ويمزق 
الوطن، ومخرجاتكم ال تختلف عن 
األحزمة الناسفة.. الله أمــر االنسان 
بعمارة األرض.. ال أن تنصبوا مشانق 

لليمن الجديد.. سالم للسيسي..

الديلمي مستشارًا لوزير اإلعالم

أصدر األخ عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية-  
قرارًا جمهوريًا بتعيين الشاعر واألديب الكبير األستاذ 
عباس الديلمي مستشارًا لوزير اإلعالم لشئون اإلذاعة والتليفزيون.

"الميثاق" تهّنئ القامة األدبية واإلعالمية الكبيرة األستاذ الديلمي 
وتتمنى له دوام التقدم والنجاح ومواصلة مسيرة النجاح الذي رافقه 
خالل مشواره اإلبداعي ومختلف المناصب الحكومية التي توالها في 

قطاعي اإلعالم واإلذاعة والتليفزيون.

ألول مـــــــرة فــي  
تــــــاريــــــخ األمــــــم 
ــحــدة ســيــتــم وضــع  ــمــت ال
وتبني تشريعات عنصرية 
تميز بين أبناء اليمن الواحد 
وبإصرار المبعوث الدولي 

وفريق الخبراء التابع له.
كــل العهود والمواثيق 
الدولية المعنية بالدفاع 
عن حقوق اإلنسان ها هي 

ذبح بوثيقة بن عمر..
ُ
ت

ــجــريــمــة  لــقــد نـــفـــذوا ال
ـــادي اليمنية  وجعلوا األي
ــة  ــعــن ــــدم ول ــــال تـــلـــطـــخ ب
التاريخ.. خصوصًا والبدائل 

المشرفة كثيرة.


