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أوجاع وطن ..!!
اليمن مصدر حكمة كبيرة ندركها في هذا 
التعايش بين الناس رغم ما يضخ من أموال 

زراعة الكراهية وإثارة الفتن .
*    لكن هذا اليمن بالمرض الطافح من بعض 
جلده يرسل إلى أبنائه رسالة تحذر من أشياء 

كثيرة تنال من توازنه وتهدد سالمته .
*    إنه يشكو اختالل توازنه .. يشكو سّراق 
حكمته ويشكو ظلم أبنائه ،وكيف أن بعضهم 
ال يصغي إليه وال ينتبه لمجموع المخاطر التي 

تحيط به .
ــذا اليمن على أبــنــائــه في  *    لــم يبخل ه
ـــه وتــحــت سمائه  أن يــتــرعــرعــوا عــلــى أرض
ويستحضرون سيرته األولى مع الحضارة لكن 
المتحكمين بالمصائر استمرؤوا الحياة بال ضمائر 
وهم يرفضون فتح عيونهم على الشمس أو فتح 

رئاتهم للهواء وأدمغتهم للمنطق.
*    الوطن نقي وسليم .. شجر وحجر وتراب 
لكن خلًال يضرب عقول بشر ينتصرون للجنون من 
العقل ولالنفعال من التفاعل ويثأرون من ومضات 

االشراق لحساب دوائر صناعة الظالم .
*    وكال ..ليس في األمر مبالغة .. فاألوطان 
كاألجساد البشرية تحتاج ألن نصغي إليها .. 
نعالج أوجاعها .. ننتبه آلالمها .. نقتنص سلسلة 
الفرص للمساهمة في الحفاظ عليها حتى تتعافى 

من هذه األوبئة .
*    ال تقولوا ما الــذي بأيدينا أن نفعله .. 
فبمقدوركم عمل الكثير ،ومــن ذلــك الكثير 
استخدام الصعوبات التي تواجهنا في استنفار 
الصعوبات  لنائمة بل واستخدام  ا الملكات 
التي نواجهها في التعليم والتطوير النفسي 
والعاطفي بعد الذي اصابها من هذه االنفعاالت 

السلبية .
*    ثمة أحجار إعاقة نحتاج لتحويلها من 
صخور تعثر ودماء وأحقاد إلى أحجار مسطحة 

صالحة للمشي عليها والبناء.
*    يصعب تفادي األزمات نعم .. ولكن .. ما 
نستطيع فعله هو أن نصبح أكثر وعيًا بمشاعرنا 
وأكثر قدرة على تهذيبها وتحريرها من كل هذا 

الفساد واإلفساد الشاملين .

أوجاع وطن ..!!
عبداهللا الصعفاني

< تعتبر ثورة ١٤ أكتوبر المجيدة ثورة وحدوية بامتياز استهدفت في األساس طرد 
المستعمر البريطاني وتوحيد االمارات والسلطنات المتناثرة في حضرموت وعدن وأبين ولحج 
والمهرة وشبوة والضالع وصهرها في كيان واحد تمهيدًا للخطوة التالية التي وردت في أهداف 
الثورة اليمنية ٢٦سبتمبر و١٤اكتوبر المتمثلة في استعادة اللحمة اليمنية وتوحيد  اليمن 
تحت راية الجمهورية اليمنية وهو الهدف الذي استغرق نحو ثالثة عقود حتى تم انجازه في 

٢٢ مايو ١٩٩٠م بقيادة ابن اليمن البار الزعيم علي عبدالله صالح.
ومن المؤسف أن يحاول البعض نقض حقائق التاريخ والجغرافيا وتمرير مغالطات من خالل 
الحديث عن وحدة شعبين وهو كالم يجافي الحقيقة ومصدره شخصيات فقدت مصالحها 
الخاصة بعد الوحدة رغم أن الوحدة أعادت الكرامة للجميع في شمال الوطن وجنوبه، والحقيقة 
التي يجب التأكيد عليها أن اليمنين شعب واحد منذ القدم حتى في فترات التشطير والصراع 
وإن ما جرى في العام ١٩٩٠م هو توحيد للنظام السياسي وليس للشعب كذلك احتفظت 
األنظمة السياسية باسم اليمن في التعريف بهويتها قبل الوحدة وهو ما يدحض الدعوات 
الحاقدة المنادية باستعادة ما يسمى  بدولة الجنوب والحديث عن مواطن جنوبي ومواطن يمني، 
والتي تمثل إهانة بحد ذاتها لهوية اإلنسان اليمني الحر األصيل المتمسك بعروبته ووحدته..
تحية لثورة أكتوبر الخالدة في عيدها الـ٥١ وهي مناسبة ندعو فيها جميع أبناء الشعب 
الحترام أهدافها وتضحيات الشهداء األبطال الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل االنتصار 

ألهداف الثورة اليمنية.
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أيها المؤتمريون.. التخذلوا الشعب..!!
< تأسس المؤتمر الشعبي العام في 
ثمانينيات القرن الماضي بهدف انقاذ 
اليمن من نيران الصراعات وأعمال 
التخريب ونزيف الدم، واالقتتال العبثي 
وتوحيد الصف الوطني للسير معًا نحو 
تحقيق تطلعات الشعب اليمني التي 
أكدت عليها أهداف الثورة اليمنية (٢٦ 

سبتمبر و١٤ أكتوبر) المجيدة.
لقد انتصر المؤتمر الشعبي العام ألنه 
امتلك قيادة وطنية تاريخية خرجت من 
وسط ذلك الجحيم تنشد للشعب الحياة 
وللوطن التطور والنماء.. قيادة ظلت 
تجول وتصول في ساحة الوطن وتواجه 
بإرادة قوية كل المخاطر من أجل تحقيق 

األمن واالستقرار.. لم تعتكف أو تتصوف أو تناضل من 
داخل المقايل والمجالس االرستقراطية ومن خلف 
المكاتب الفارهة.. اليوم.. ها هي الحرائق تكاد تلتهم 
الوطن ولكنها تحرق أفئدة وقلوب اليمنيين.. وها 
هما الجيش واألمن بما يمتلكانه من أسلحة يتعرضان 
للتدمير والنهب.. وأفرادهما للقتل واإلذالل واالمتهان..
وها هي منجزات الوطن والشعب تتعرض للتخريب..  
وقوت الشعب للسرقة.. واألجيال يساقون للمحارق.. 
وصــار اإلرهــاب والرعب والفوضى وأعمال التخريب 
تحاصر مدننا وقرانا بشكل لم يسبق له مثيل، زد على 
ذلك إن حاضر ومستقبل الشعب اليمني مهدد بالضياع 

والسقوط في مستنقع الصراعات الدامية..
لقد آن األوان أن يعلن كل أعضاء المؤتمر حالة 
االستنفار ويتقدمون الصفوف لتحقيق تطلعات الشعب 

سيما ونحن أمام مرحلة جديدة في تاريخنا..
لقد جدد الزعيم علي عبدالله صالح التأكيد خالل 
إجازة عيد االضحى المبارك على أن المؤتمر الشعبي 
العام لن يخذل شعبه ووطنه والمراهنين عليه.. ولن 
يكون منعزًال عن الواقع ومعاناة الناس، كما أنه لن يترك 
المواطنين يعانون لوحدهم وال يجدون من يقاسمهم 

ذلك أو يبدد مخاوفهم وهمومهم.. الخ..
حقًا إن المرحلة صعبة والتحديات والمخاطر كثيرة 
وكبيرة والمواطنون يراهنون فعًال على المؤتمر- قيادة 
وأعضاء وأنصارًا- لتبديد خوف الخائفين.. وطمأنة كل 
أبناء الشعب بأن المؤتمر سيظل التنظيم الرائد الذي 
ال يكذب أهله.. والقائد األمين لحاضر ومستقبل البالد 

والملبي لتطلعات الجماهير..
إن مهمة نضالية كهذه تخاض 
ــي الـــمـــيـــدان.. بين  مــعــاركــهــا ف
أوســـاط الجماهير.. مــع الشباب 
والطالب والكتاب والمثقفين.. مع 
الفالحين.. رجال الوعظ واالرشاد.. 
والــمــدرســيــن.. مــع الصيادين.. 
مع منتسبي الجيش واألمــن.. ومع 
المرأة.. وبقية الفئات االجتماعية.

ـــهـــذه الـــمـــعـــركـــة جـــديـــرة  ف
بالتضحية.. وحان الوقت لخوضها 
من أجل سعادة اإلنسان اليمني.. 
وصون الدماء اليمنية المقدسة.. 
وحماية السلم االجتماعي.. معركتنا 
هذه ليست من أجل حزب أو شخص أو قبيلة أو منطقة، 
بل من أجل انتصار شعب ووطن على اإلرهاب والفقر 
والتخلف وعصابات التخريب والفوضى وضد الفساد 
والتسلط واإلقصاء ونهب المال العام..على أعضاء 
المؤتمر أن يناضلوا سلميًا من أجل استتباب األمن 
واالستقرار في البالد وأن يدافعوا عن المكتسبات 
والثوابت الوطنية والديمقراطية بشجاعة واقدام وأّال 

يفرطوا بذلك أبدًا.
> إننا أمام لحظة تاريخية حرجة جــدًا.. وإذا ظلت 
فروع المؤتمر مغلقة ورؤساء دوائر يشكون ويبكون 
منذ ٢٠١١م فمن األولى أن نعيد ترتيب صفوفنا بصورة 
عاجلة.. وان نسقط شبح االحباط الذي ال يختلف خطره 
عن مؤامرة تفجير مسجد دار الرئاسة التي استهدفت 
قيادات المؤتمر في ابشع جريمة في تاريخ شعبنا 

اليمني..
> إن الشارع اليمني في الريف والحضر يعلق آماًال كبيرة 
على المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله 
صالح.. وإذا لم يتحرك تنظيمنا  للعمل الميداني في 
اوســاط جماهير الشعب فسيخيب آمــال وتطلعات 

الجماهير التي تراهن عليه.
فاالنشغال بالعمل الجماهيري وبقضايا الشعب يجب 
أن يتصدر األولويات في هذه المرحلة.. فهنا تكمن قوة 
المؤتمر والرهان الذي نعول عليه لتحقيق االنتصار 
لكل األهداف التي يناضل من أجلها.. وعلينا أن ندرك أن 
الشعب وحده الذي يفرض ما يريد في الواقع المعيش 

وينسف كل الصفقات التي تدبر في الغرف المغلقة.

محمد انعم

بقايا خاليا «اإلخوان».. يرتعشون!!
< بقايا الخاليــا النائمة لجماعة 
اإلخوان داخل األحزاب يعيشــون 
فتجدهــم  مدمــرًا،  انهيــارًا 
يرتعشــون ويرتجفون واقالمهم 
ترتعد خوفــًا، وآراؤهــم تترنح 
تخبطــًا هنــا وهناك..

الخاليا النائمة لطالبان 
اإلخوان داخل األحزاب 
شــديد،  هلــع  فــي 
ويشــعرون أنهــم فــي ورطة 
بعد أن ظلوا يمارسون دور 
الطابــور الخامــس داخــل 
األحــزاب لتدميرهــا مــن 
الداخل..لقد سقط القناع 
وكشــفت حقائــق مريبــة 
ووثائــق عجيبــة.. بعد أن 
سقط وكر الرعب واإلرهاب 

وهرب الجنرال العجوز!!

«الزعيم» حسن عبدالوارث يتأسف لــ
أعلن رئيس تحرير صحيفة "الوحدة" الرسمية حسن 
عبدالوارث عن أسفه للرئيس السابق علي عبدالله 
صالح.وكان حسن عبدالوارث قد اعلن استقالته في 
عام ٢٠١١م من رئاسة تحرير  صحيفة «الوحدة» 

واعلن انضمامه لما يسمى "ثورة الشباب".
ونــقــل وكــيــل مصلحة الــجــمــارك سابقا 
عبدالجبار سعد عــن حسن عبدالوارث 

قوله: إن األستاذ الكبير حسن عبدالوارث أحد 
أعالم الصحافة اليمنية ورئيس تحرير 
صحيفة الوحدة والذي استقال منها ذات 
يوم ظنا منه أنها بالفعل ثــورة شباب 

يقول اآلن :
(أقسم بالله العظيم (ثالثًا ُمغلظة) 

: أنا آسف جدًا.. يا علي)".

المحرك االخباري  "صحافة يمــن" يتصدر

أطلقت إدارة «صحافة يمن»- 
   sahafahyemen.net

موقعها اإلليكتروني على شبكة 
االنترنت، كمحرك بحث وقارئ 
أخباري يمني متخصص بأخبار 

اليمن في الصحف والمواقع 
اإلليكترونية على شبكة 

االنترنت. وقالت اإلدارة في 
بالغ صحفي، إن التدشين يمثل 
اعالن  الخطوات األولى لمحرك 

بحث وطني متاح كوسيط مهني 
أمام الناشرين ومقدمي األخبار 
من جهة والجمهور والمتابعين 

من جهة ثانية، بالتزام مبادئ 
الحياد المهني والخدمة 
المجردة توخيا لشراكة 

متطورة وثقة تتعزز بين 
أطراف المنظومة اإلعالمية. 

المواقع  اإلدارة كافــة  ودعت 
إرســال  إلــى  األخبــار  ومقدمــي 
معلومــات وبيانــات مواقعهــم 

إلضافتها في المحرك. 
تصفــح  للجميــع  ويمكــن 
المحرك االخباري األهم «صحافة 
http:// :يمــن» علــى الرابــط

/sahafahyemen.net

جرعة «حكومة عائلية»

مــن ٢٥ مليون يمني ويمنيــة.. تصوروا عجزوا 
أن يجــدوا رئيســًا وأعضــاء للحكومة.. يــا هؤالء.. 
المئات من الدكاترة وعشرات اآلالف ممن يحملون 
الماجستير ال قيمة لهم بنظر قيادات مؤهالتهم 

ميين) أو شهاداتهم مزورة أو مشبوهة..
ُ
(أ

 لشــعب نبيــل.. نحــن نريد 
ً
كفــى اهانــة واذالال

حكومة من الشــعب وليس من أحزاب الفســاد.. أو 
مراكز التسلط والنفوذ..

لدينــا دكاتــرة وخريجــون جامعيون مــن أبناء 
يلوثــوا  ولــم  وظائــف  بــدون  أغلبهــم  الشــعب 

بالفســاد.. لكن يبدو أن الحكومة القادمة ستكون 
حكومــة عائلية وخاصة ألصهار وأنســاب قيادات 

هذه األحزاب على غرار مؤتمر الحوار..
الشعب اليمني حر وصابر وشريف.. فهناك أكثر 
من ١٥ مليون يمني يعيشــون مجاعــة حقيقية.. 
 وامتهانــًا لــه... ألصحــاب 

ً
فكفــى احتقــارًا واذالال

القرار نقول: ستجدون خدامين ولصوصًا وأفاكين 
وسفهاء، لكن لن تستطيعوا أن تقودوا بهم وطنًا 

وشعبًا حرًا بعد اليوم..

المؤتمر.. ينشق في اثيوبيا
< مثلما زعموا وحرموا وطلقوا قبل أيام أن الزعيم سافر أثيوبيا.. 
ولن يعود إلى اليمن..ها هم وبكل بجاحة يروجون وبالخط العريض 
أن المؤتمر يعاني من انشقاقات وخالفات وصراعات.. وكلها أكاذيب 

يحاولون من خاللها إيهام أنفسهم واتباعهم بأنهم أقوياء جدًا..
المثير للدهشة.. أنهم يتحدثون عن انشقاق وسفر إلى أثيوبيا  في 

محاولة لنسيان أين هــــــرب  أصحابهم..؟!

وزير..  و  وزيرة
< إحدى الوزيرات بعد أن فشلت وأفسدت حتى كادت أن تغرق 
بوحل فضائحها.. ذهبت إلى عدن تمجد االنفصال كثائرة من 

طراز جديد بعد أن خرجت من الساحة برتبة وزيرة..
أما الوزير فقد ظل اخرس أمام أعمال الحراك االنفصالي وعندما 

وصل إلى تعز صرخ هذا الوزير مهددًا أن الوحدة خط أحمر..

«                     » تصدر قرارات جمهورية لليمن
< حتى القرارات الجمهورية اصبحت تصدر من قناة «الجزيرة» كما حدث مع القرار 

غير التوافقي القاضي بتكليف بن مبارك بتشكيل الحكومة..
كل شيء يهون إال أن يصل الفساد إلى مطابخ الرئاسة.. كل شيء بثمنه..

المضحك أن وكالة سبأ الرسمية لم تنسب خبر القرار الجمهوري إلى قناة «الجزيرة»

«                     » تصدر قرارات جمهورية لليمن

< بقايا الخاليــا النائمة لجماعة 
اإلخوان داخل األحزاب يعيشــون 
فتجدهــم  مدمــرًا،  انهيــارًا 
يرتعشــون ويرتجفون واقالمهم 
ترتعد خوفــًا، وآراؤهــم تترنح 

ويشــعرون أنهــم فــي ورطة 
بعد أن ظلوا يمارسون دور 
الطابــور الخامــس داخــل 
األحــزاب لتدميرهــا مــن 
الداخل..لقد سقط القناع 
وكشــفت حقائــق مريبــة 
ووثائــق عجيبــة.. بعد أن 
سقط وكر الرعب واإلرهاب 

وهرب الجنرال العجوز!!


