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صفاقة تستدعي 
االنعتاق..!!

فــي أجــنــدة الـــواليـــات المتحدة  
األمريكية وبريطانيا والمندوب 
السامي في اليمن جمال بنعمر أن تتسارع 
ـــزالق إلــى الهاوية حتى يلحق  خطى اإلن
اليمن ببلدان عربية غرقت تمامًا في 
الحروب األهلية والطائفية على طريقة 

سوريا والعراق وليبيا .
�  ورغـــم تسهيل أحصنة طـــروادة 
اليمنية لهذه المهمة أبدى الشعب اليمني 
ممانعة كبيرة بالمقارنة مع ما يمارس من 
نفخ دولي وإقليمي في شرارات فتن ال يزال 
اليمنيون يصرون على إطفاء أوارها بصورة 

الفتة .
�  ولم تكن الوقاحة التي أبداها السفير 
األمريكي في صنعاء هي األولى ولن تكون 
األخيرة ، ألن المطلوب أمريكيًا هو فتنة 
يمنية تفضي إلى حرب أهلية وفقًا لما هو 

مخطط من التمزيق .
�  مــا يبعث على االطمئنان هــو هذا 
النضج الوطني الــذي تجسد في مشاهد 
سياسية وشعبية التقت حول فكرة الوطن 
وسيادته كما رأيــنــاه مــن خــروج شعبي 
مهيب رفضًا لصفاقة سفير حــاول نفي 
تهديداته الغبية فإذا الخارجية األمريكية 

تؤكد السر المكشوف .
�  لقد رأينا اصطفافًا شعبيًا توحدت 
فيه فكرة  الرفض الشعبي لهذا االنتقاص 
الفاجر لما تبقى من السيادة بالتوازي مع 
استمرار العمليات الشعبية التي تواصل 
تضييق الخناق على عناصر إرهاب تخدم 
مخطط االنتقال باألوضاع في اليمن من 
حالة فوضى ما بعد الربيع األمريكي إلى 
حالة توحش رأيناه في مجزرة  جبل رأس 
وحضرموت والعرضي وغيرها من المجازر.

�  ومهم هنا عدم إغفال أن إشعال الفتن 
في العالم العربي بمقومات غير دستورية 
وغير قانونية سيتواصل ما دامت البلدان 
العربية المستهدفة هــي المفعول به 
قتًال وتخريبًا ، ما يفرض علينا في اليمن 
الكثير من اليقظة ،واستدعاء كل مفاهيم 
االنعتاق من معاول استدعاء المزيد من 

الوصاية  على الطريقة األمريكية.

 MTN ٢٦٢٣
٥٢٨٠  سبأ فون 

٨٨٤٤٣ يمن موبايل 
٢٠٦٠ واي

للتصويت  للفنان وليد الجيالني
ممثل اليمن في برنامج «آراب ايدول»

ارسل الرقم (٥) إلى:

همسة في أذن األمين العام السابق
 عبداهللا عبدالحميد فرحان

إعادة بث قناة «اليمن اليوم» أول الغيث
جاء تنفيذ قرار اللجنة الدائمة الرئيسية  

للمؤتمر والمتمثل بإعادة بث قناة 
«اليمن اليوم» تأكيدًا أن ال عودة لسنوات القهر 

والحرمان والترهيب والتجويع الحزبي.
وقد كلفت قيادات مؤتمرية بالتنفيذ وفعًال 

تحركت ونفذت قرار المؤتمر وعادت 
لمواصلة المشاركة في أعمال دورة 

اللجنة الدائمة..
وقد قوبل عودة قناة «اليمن اليوم» 

بارتياح شعبي ومؤتمري كبير..

كم كــان قاسيا أن أرى جميع أعضاء اللجنة  
الدائمة يهللون لتغيير النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام.. أولئك الذين طالما نصروك 

وأيدوك وفوضوك وانتخبوك ورشحوك .. 
لثالث سنوات .. ظل المؤتمر الشعبي العام بقياداته 
وقواعده واقفا مع رئيس الجمهورية الذي ضل عن 
تطلعات الشعب والمؤتمر جــزء أصيل منه.. وظل 
المؤتمر _الـــذي أســرف فــي حلمه_ ومعه ماليين 
البسطاء يلتحفون الصبر في عري إدارتك، ويستظلون 
باألمل من حر يأسك ويلجأون للدعاء في كل ليلة لرب 

ال ينام وال يهمل..
هل تتذكر طوابير اليمنيين في ٢١ فبراير .. أجزم 

أنك قد نسيتها مثلما جحدت كل يد صافحتك ..
نحن نتذكر .. نتذكر وعــدك ببناء اليمن السعيد، 
ونتذكر آمالنا التي ملت من نكرانك للجميل والتعهدات.

نتذكر خوفنا في زمن "آمنة"، وتنكر عبدربه لشعبه، 
نتذكر هزائم أمتنا في زمن منصور، وضالل دولتنا في 

زمن هادي .
نحن نتذكر .. وسيتذكر التاريخ معنا أنك قد أضعت 
شعبك، وغادرت حكمتك، وأفسدت حكمك، وشوهت 

اسمك.
نتذكر أنــك لم تــرع من استرعوك، ولــم تؤّمن من 
استأمنوك، وأضعت فرصة تاريخية لم تمنح ألحد 

قبلك.

لقد فوضك الجميع فقدتهم للفوضى، ووكلك شعبك 
فنكلت به.

حين أديت قسمك الدستوري رئيسا للبالد، ظننا أن 
مهمة رئيس الدولة هي أن يدير ال أن يدار، ظننا ذلك 
وأنت تقسم على كتاب الله العزيز أن تحافظ مخلصا 
على النظام الجمهوري، وأنك سترعى مصالح الشعب 

وأنك ستحترم الدستور والقوانين.
يومها تمنيت أنت أن تنهي المرحلة االنتقالية وأن 
تسلم السلطة خالل عامين لوال أن ألقى الشيطان في 

أمنيتك.
كان ذلك قبل عامين، أما اليوم فتعلمنا أنه ليس أقسى 

من السقوط دون أن تبكيك األرض والسماء.
ليس أقسى من أن نرى رفاقك الذين طالما خذلتهم 
وهم يتبرأون من خذالنك للشعب، بعد أن أسرفوا في 

حلمهم على ضيق صدرك وضيق أفقك.
تسقط فيما أنت تنتظر الخارج، ولم تنظر للداخل 
الذي أنظرك فوق صبره، وأوكلك كل أمره، فصار يدعو 

عليك اليوم في سره وجهره.
ــذي غــدرتــه؛ وعليك أن  اليوم .. غــادرك حزبك ال
تتجنب غضبة شعبك، فليس فوق غضب الخائفين 
والجائعين إال غضب الله، فال تستعجله، صحح خطواتك 

الخاطئة قبل أن تصحو على وقعها ببابك..
جنبك الله سوء نفسك ووفقك لخيرك وشعبك .. 

والسالم...

األلمان يحتفلون بالذكرى 
الـ ٢٥ لتوحدهم 

ــفــال بــالــذكــرى   بــــدأت بــرلــيــن االحــت
الخامسة والعشرين لسقوط جدار 
برلين وتكريم أولئك الذين سقطوا في التاسع 
من نوفمبر ١٩٨٩ في المانيا الشرقية ، وقد 
وضعت احتفاالت الذكرى هذه السنة تحت 

شعار "شجاعة الحرية"، 
وقــالــت ميركل فــي حفل عند نصب جــدار 
برلين "بإمكاننا تغيير األمور إلى األفضل، إنها 
رسالة سقوط الجدار" في التاسع من نوفمبر 
١٩٨٩ ، وأضافت ميركل "إنها موجهة لنا 
في المانيا، وإلى اآلخرين في العالم"، و"بخاصة 
في هذا الوقت الى الناس في أوكرانيا وسوريا 
والعراق والى جميع الديانات في العالم حيث 
الحريات وحقوق االنسان مهددة او حتى تداس 
باألقدام " ، وتابعت "إن سقوط الجدار أظهر 

أن األحالم يمكن ان تصبح حقيقة".

مانفرط في الزعيم
ــــــــل ألمـــــــريـــــــكـــــــا وهـــــــــــادي ق

ــــــــادي قـــــلـــــهـــــم يــــــاشــــــعــــــب ب
ي د بـــــــــال فـــــــــي  ة  ر ذ كـــــــــل 

ــــم ــــي ــــزع ـــــــي ال ــــــرط ف ــــــف ـــــــا ت م
 ¡    ¡    ¡

ــــا ــــمــــرن ــــؤت يــــــــــوم مـــــــا جـــــــا م
ـــا ـــرن ـــض مــــثــــلــــمــــا الــــــــبــــــــارق ح

ـــــــا أنــــكــــســــرنــــا ــــــــادي م ــــــــألع ل
ــــــــا نـــــفـــــرط فــــــي الــــزعــــيــــم وم

 ¡    ¡    ¡
ــــــــي ــــــــرواس ــــز ال ــــت ــــه ــــت ــــــــو ب ل

ـــــــــي ـــــــــط مــــــايــــــهــــــتــــــز راس ق
ــــل شــــــامــــــخ وراســـــــــي ــــب ــــج ــــال ك

ــــــــذا هــــــــــو الــــــزعــــــيــــــم ــــــــك ه

 ¡    ¡    ¡
ـــــــوم حــــاضــــر ـــــــي الــــــزعــــــيــــــم ال

ـــــادر ـــــغ ــــا مــــــــا ي ــــن ــــك ــــل لــــــــو ه
ـــــر ـــــواي ـــــغ مــــــــا تـــــخـــــوفـــــنـــــا ال

ــــــرط فــــــــي الـــــزعـــــيـــــم ــــــف ــــــان م
 ¡    ¡    ¡

ــك ــب ــع ــــشــــعــــب ش يـــــا زعـــــيـــــم ال
ـــــــك ســـــيـــــر واألوطــــــــــــــــــان درب

كــــــلــــــنــــــا نــــــهــــــتــــــف بــــحــــبــــك
ــــــرط فــــــــي الـــــزعـــــيـــــم ــــــف ــــــان م

مواقف فائقة..
بحجم نضالها الوطني والقومي واعتزازها بانتمائها لليمن وترابه الطاهر كان قرارها  

األخير باالستقالة من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة..
فائقة السيد لم تجد عناء إلبالغ رئيس الجمهورية استقالتها بل اطلقت صرخة مدوية في 
اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام السبت الماضي وسمعها العالم أجمع..

بهذا القرار الموقف الشجاع أكدت فائقة السيد بأن من يفرط بمواطنة أي فرد من أبناء 
وطنه قادر على التفريط بشعب بأكمله، ولهذا اتخذت قرارها..

األمين العام المساعد للمؤتمر حاليًا- مستشارة الرئيس سابقًا- وجهت 
رسالة قوية مفادها أن حل المشكالت الداخلية اليكون باللطم على الخدود 

أو ارسال توسالت وأكاذيب مستعجلة لمجلس األمن الدولي وأمريكا.
فتحية لهذه المناضلة وصاحبة المواقف العظيمة..

مقطع من أنشودة للفنان الرائع محمد وديع 
قدمها في اجتماع للجنة الدائمة


