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مرة واحدة وفي خطاب للرئيس علي عبدالله صالح -وقتها-
قال الشيخ عبدالله حسين األحمر ولم يقل عبدالله بن حسين
األحمر وهو قصد االستفزاز بمخالفة المعتاد ولكن لم يخطئ
في حق الشيخ عبدالله .
الذي يخطئ ويكذب وقد يحلف يمين الفجور هو من يكمل اللعبة
ويقول للشيخ عبدالله او فى مقيله إن علي عبدالله صالح يقصد أنك
لست ابن حسين االحمر ،فهل مثل هذا يعقل او يصدق؟
أهدي هذا الحدث او الحدوثة الواقعة للولد حمود شرف الدين مدير
إذاعة سام الذي لو تابع احداث مدينة (الس فيجاس) األمريكية لسمع
عن ميليشيات شكلها المجلس المحلي ألدوار أمنية مساعدة وبالتالي فأي
مكونات تؤدي أدوارًا أمنية او عسكرية خارج مؤسسات الجيش واألمن
الرسمية تسمى مليشيات..
بالمناسبة كان في عدن لجان شعبيه وميليشيات شعبية خالل فترة
حكم االشتراكي وهكذا كانت تسمى وهي تؤدي ادوارًا مكملة او مساعدة
لألمن وللجيش إن اقتضت الحاجة وتسمية ميليشيات على جماعات
تقاتل في صف واصطفاف الوطن وامنه واستقراره هي أدق وأصدق من
اللجان الشعبية!
الزعيم
المؤكد حين يخالف المعتاد علي عبدالله صالح الرئيس او
ً
فالستفزاز طرف ولكن دون ان يخطئ او يوقع في خطأ ..وهو قال فعال
عن اللجان الشعبية في العاصمة صنعاء إنها ميليشيات ،والولد حمود
شرف الدين في هذا لم يكذب وكيف يكذب وهو بث او كرر بث هذه
الفقرة بصوت ولسان علي عبدالله صالح!

إيران وفقعستها
اإلعالمية
عبداهلل محمد االرياني
طبعًا اليوم سأستخدم بعض مصطلحات اللغة العامية
الن نظامًا كهذا اليستحق معه تحمل عناء التحدث ببالغة
وفصاحة عربية.
يا جماعة إن من يجابر نفسه بأن النظام االيراني جاء نتيجة لثورة
تصحيح اسالمية فهو مخدوع ُومن يتحدث بذلك فهو مقروط..
تعرفوا ليش النه اساسًا نظام زرع في المنطقة على اساس ثورة
هذا بحسب رأيي الشخصي المبني على نقطتين هما:
ً
اوال /ان قوى االمبريالية العالمية ومنذ سقوط الدولة االسالمية
لم ولن تكون لتسمح بأي حال من االحوال بقيام أو نجاح أية ثورة
تصحيح ً
سواء أكانت عربية أو اسالمية بالمقارنة مع نجاح ثوراث
التصحيح الغربية كالفرنسية على سبيل المثال ال الحصر.
ثانيًا /ان النظام االيراني اليختلف بتاتًا في بنيته وسياساته
واستراتيجيته عن انظمة التوسع والهيمنة العالمية بل هو احد
اركانها أذا لم يكن نواتها االساسية ،علمًا انه نظام زرعته في
المنطقة نفس ذات القوى االمبريالية التي زرعت النظامين الوهابي
والصهيوني مع اختالف فقط في آلية ووسيلة واستراتيجية الزرع.
ومن هاتين النقطتين يتضح لنا أن االمبريالية العالمية وعلى
رأسها ربيبات الصهيونية العالمية امريكا وبريطانيا ومن يدور في
فلكهما ،استخدمت ثالث استراتيجيات لزراعة ثالثة انظمة في
مواقع جغرافية بالغة الحساسية في منطقتنا العربية وهي كالتالي:
ً
اوال  /استراتيجية الحرب للسيطرة على منطقة الجزيره
العربية.
وهنا عمدت قوى االمبريالية العالمية إلى زرع النظام السعودي
الوهابي للسيطرة على منطقة الخليج العربي لقربها واطاللتها
على اهم الممرات المائية البحر االحمر ومضيق باب المندب
والبحر العربي ولكون هذه المنطقة تقبع على بحار نفطية ،وهنا
قدمت قوى االمبريالية ألسرة آل سعود (آل مردخاي) ونظامها
الوهابي دعمًا ال محدودًا في حروبها المتعاقبة في المنطقة بهدف
السيطرة عليها فكان هنا نظام آل سعود.
ثانيًا /استراتيجية المقايضة واالحتالل المباشر.
هنا فاوضت بريطانيًا السلطان العثماني إلعطاء فلسطين
للصهاينة ،وعندما رفض السلطان العثماني تم التآمر على
االمبراطورية العثمانية وتقاسم تركتها بعد الحرب العالمية
االولى ً
بناء على اتفاقية فرساي ،وأعطيت فلسطين للصهاينة بناء
على وعد بلفور الذي قطعته بريطانيا للصهاينة في  2نوفمبر
1917م مقابل دعم اليهود للحرب العالمية االول��ى ،فباشر
الصهاينة بالهجرة إلى فلسطين عبر مراحل انتهت باحتاللها
بدعم بريطانيا وقوى االمبريالية العالمية فكانت الهجرة وكان
االحتالل حتى هذه اللحظة مسيطرًا على تلك المنطقة لقربها
الجغرافي من بالد الشام والبحر االبيض المتوسط وايضًا جمهورية
مصر باعتبارها حلقة وصل بين قارتي افريقيا وآسيا والمتدادها
على البحر االحمر والمتالكها قناة السويس ولسيطرتها على
نهر النيل.
ثالثًا /استراتيجية الثورة السقاط نظام.
وهنا كانت ماتعرف بـ (الثورة االسالمية االيرانية) التي قامت
إلسقاط نظام الشاه في إيران ،وهنا قوبلت الثورة الخمينية بصمت
عالمي رغم انها تعد اسالمية والقت ايضًا دعمًا لوجيستيًا اعالميًا
وماديًا وروج لها ترويجًا ماسونيًا عمل بجهدُ كبير النجاح تلك
الثورة المزعومة فكانت الثورة وكان نجاحها ،وزرع نظام الخميني
في تلك المنطقة القريبة والمسيطرة على ممرات مهمة كمضيق
هرمز والقريبة ايضًا من قزوين النفطية.
وبذلك تعد االنظمة الثالثة انظمة مزروعة في المنطقة لخدمة
اهداف التوسع لالمبريالية الصهيونية العالمية.
هنا ..لعاقل ان يظن انها ثورة اسالمية غضت لها قوى الهيمنة
العالمية طرفها ،ومايثبت صحة ذل��ك هو اننا لطالما سمعنا
ومنذ زمن بعيد وحتى اللحظة هجوم وتهديدات ووعيد القوى
االمبريالية اليران وعلى رأسها امريكا التي لطالما هددت بضربها
ولطالما نعتت اي��ران بالشيطان االكبر من قبل روس��اء امريكا
المتعاقبين  ،وعلى ذلك يتبادر إلى الذهن سؤاالن ملحان هما:
 لماذا قوى الهيمنة العالمية لم تنعت ايران بالشريرة أو المارقةأو حتى العدوانية واكتفت بنعتها فقط بمصطلح الشيطان االكبر؟
لماذا تلك القوى وعلى رأسها امريكا لم تضرب اي��ران حتىاللحظة رغم تهديداتها لها منذ أن وجد النظام الخميني؟
للحديث بقية لالجابة على هذين السؤالين وبتفصيل اوسع
يوضح لماذا مصطلح الشيطان االكبر دون غيره..ولماذا لم
يتم حتى اللحظة ضرب إي��ران عسكريًا رغم تنامي انشطتها
االستراتيجية.
للحديث بقية..
المجد والخلود للشهداء
الشفاء العاجل للجرحى
النصر لقضية أمتنا
والنامت أعين الجبناء

زبالة األنصار تؤذي األبصار!
مطهر االشموري
الذي يكذب ويفجر هو من يقوم بتكملة اللعبه وتأجيج الفتنة كما
في حالة «بن» وحمود شرف قال وحرفيًا إن علي عبدالله صالح يقصد
بالميليشيات بأن اللجان الشعبية هم قطاع طرق وسرق وفاسدون وهذا
ما ليس موجودًا في فهم ومفهوم ميليشيات.
ذلك يعني أن قراءة القصد والمقصود من طرف علي عبدالله صالح هي
من صالحيات خالق الكون التي قد يكون أوكلها لحمود شرف او ألمثاله،
وعلى المذكور اإلعالن للناس انه خوله هذه الصالحية اإللهية ليقبلوا به
كتصديق او اليقبلوا التكذيب!
الداعي للفجور في كل جملة وفي إجمالي الهذرمات وعليه إما ان يعلن
انه له تخويل صالحية إلهية وتلك قضية لحالها ،او يعترف بأنه مارس كل
الفجور وليدفع باللجان الشعبية إلى إصدار ماهو أسوأ من بيانات الحروب..
في كل حياتي لم اقدم طلبًا او ورقه ال لمسئول مؤتمري وال لعلي عبدالله
صالح الزعيم عرض ّ
علي في ظل حكم (هادي) ان يدفع مقابل معالجة
اسناني في وجود األستاذ محمد دويد ومحمد بن ناجي الشايف كما اتذكر
وقد رفضت العرض ألن هذا الموضوع لم يعد مهمًا وال أهمية له بالنسبة

لي بل هو موضوع خالف مع ولدي عمار اصلحه الله.
الولد حمود يكذب علي ويكذب باسمي حين يقول في إذاعته
البلهاء إنني تقدمت بورقة لمسئول مؤتمري اطلب مساعدة او منحة
عالجية لعالج اسناني ..هل من كذب اكثر من هذا الكذب حتى فيما
يتصل بشخصيتي وخصوصياتي ؟
إنني مواطن يمني اقبل بالواقع واعيش األمر الواقع الذي يفرض
علي وأم��ارس حريتي بأقصى سقف متاح او ممكن لنقد األخطاء،
ومن عهد عبدالرحمن األرياني حتى 2011م ومابعد 2011م
وفي الفترة التي تطورت قدراتي المتواضعة كصحفي ،مواقفي واضحة
ومعروفة قبل او بعد 2011م .
لعلي اكثر من انتقد األمركة والتطبيع والفساد وقبل وبعد حروب
حاجة لشعار الموت ألمريكا وإسرائيل وهو من شعارات
صعدة دون ً
ثورة إيرانية اصال".
ً
ياولد حمود إعقل أو تعقلن قليال ألنك قبل فترة وجيزة اك��دت ان
شخصي المتواضع خائن مشفر مع العدوان السعودي ..فهل يحتاج خائن
وعميل للنظام السعودي أن يشحت أو يستجدي مايعالج اسنانه كما
طرحت الحقًا.
إذا فرض في اليمن نظام والية الفقيه فهذا واقع وأمر واقع اعيشه
وأتعامل معه ألنه ال وزن لي في مسألة القبول أو عدم القبول ..لكن عليك أن
تعرف ومن اآلن أنني إن قلت لك وقتها بأني أؤمن بوالية علي ثم بتمديدها
وتمطيطها فإنني اكون إما كاذبًا نفعيًا وانتفاعيًا حينها أو مضطرًا"
ومكرهًا وأثق أن شجاعتي فوق أن توصلني إلى ذلك!!

رحلة الثانية والنصف!!
عبد الرحمن بجاش
إذا ً كان للسفر سبع فوائد ،فلترك السيارة والخروج
راجال عشر فوائد وما فوقها.
ان تمشي ُ برجلك فانت تقف على التفاصيل التي
تحتاجها  -ز ًوادة  -ربما لحياتك كلها.
ولالمر وجهه اآلخ��ر ،فأنا كنت ممن ال ينقطع عن
مقايل االصحاب واالصدقاء ،حتى ارتفع فقط سعر
الدبة البترول ،فصار لـ« :ربنا باعد بين أسفارنا» معنى
كبيرًا في حياتنا ربما!!!.
عندما كنت ال أرى الطريق اال لمامًا ،بسبب السيارة،
فكنت احس بالحرج اذا اضطررت يو ُمًا لقطع أي مسافة
ً
راجال ،فكأنني ارتكبت ُجرمًا البد ُأن أعاقب عليه.
تصيبك ال�س�ي��ارة ب�ن��وع م��ن ال��خ �ي�لاء ،وك�ث�ي��ر من
الغرور!!!.
وم��ن ي��وم ان امتطيت راحلتي االثنتين اق��دام��ي،
تعرفت الى الناس ،وقفت على تفاصيل دقيقة من
حياتهم ،منها ما يتناقض مع بعضه ،منها ما هو بريئ
الى درجة االلم ،منها ماهو مؤلم الى درجة القهر ،منها
ما هو بسيط الى درجة التماهي ،منها ما هو مضحك الى
درجة اليقين ،منها ما يدخل تحت بند عجائب الدنيا،
ومنها ما هو حاجات انسانية ال تملك امامها هذه االيام
اال ان تبكي دموعك دموعًا.
منها تلك التي خرجت تبيع جهاز تليفون ابنها كآخر
حائط صد بالنسبة لها بعد توقف راتب زوجها المتوفي،

كبير ،وذاك الذي
وآخر يمد يده وكان صاحب دخل ً
دخل بابنتيه االثنتين الى المسجد قائال :كنت صاحب
بيت ودكاكين ،ولم يعد لدي اآلن ما يستر االثنتين ،انا
يمكنني ان انام في الشارع ،لكن البنتين!!! كيف؟؟؟،
استروهما ،من يرغب ان يزوج احدًا من ابنائه فليبادر،
استروهما واستروني ،ستركم الله ،تخيل ان يكون في
المسجد من ال يملك حق المواصالت في جيبه ،ال حول
وال قوة اال بالله!!!.
وعبدالقادر حكاية اخرى ،فيستوقفك عند أي زاوية
وهات يا نقاش يصب كله سوط عذاب على رأس ايران،
أما عمي محمد فيهاجم السعودية ،ليأتي صاحب العود
فيهتف لـ«:الزعيم» ،انيس على باب المدرسة مشغول
بنية كتالونيا اع�لان انفصالها عن اسبانيا« :كيف يا
عم ،وبرشلونة اين شروحوا ،ويا شماتة اصحاب الريال
فينا»!!
العم يا سين ينهب االرض ليلحق «المطيبة المرق»،
والعم علوي هناك عند الحرازي ال جل النص الحبة
الدجاج ،وحول الخضرة تتجمع النسوه لشراء ما تيسر.
وعلى الدباب عالم آخ��ر ،ان تكون سريع البديهة،
قادرًا على اقتناص اللحظة فستعود بعشر فوائد اخرى.
عند الثانية والنصف بعد الظهر ،حملت كيسي وبه
زوادت��ي ،وفي اليد االخ��رى سالح العصر «تليفوني»،
وعلى راحلتي اتجهت الى حيث اجد تاكسيًا يذهب بي

الى حدة ،حيث الرفاق ،دباب ازرق ،اشرت له :بكم؟
يعجبك اليمني :بكم ماتشتي ،وبعدها اسمع الشرائع
في كل زاوي��ة!!! ،الدباب بال ارقام ،قلت :من اين انت؟
بعد السالم  -انت تشرب حليب رصابة؟  -اكيد- ،انا من
هناك ،سألته :ليش بدون رقم انت؟ ضحك  -تصدق ان
ال احد يعترضني!!! ،قلت ازيدك حكمة :ارفع صورة..
وسيؤدي العسكري لك التحيه ،فضحك :والله فكرة ما
وردت في خاطري ،بعد ان تنزل سأفعل.
لم نترك شاردة وال واردة من كوريا الى رصابة ،حتى
وصلنا وجدت اننا قد اصبحنا اصحابًا ،فدفعت خمسمائه
زيادة على ما اتفقنا « »300ريال!!!.
بعد الغروب ،حملت كيسي مرة اخرى والى الشارع
والى تاكسي وقف امامي :الى اين؟ الى بيت بوس ،كم،
 يا رجال الله المستعان ادفع كما تريد ،وفي الطريقتعارفنا- ،انا من الجحملية ،وانا ما قصرت ،لنتعارف
ايضًا ،اشر راكب ،استأذن مني :هل اوقف له؟ قلت :وال
يهمك ،طلع وهات يا كالم ،تعارفنا ايضًا طلع نازح آخر
من تعز ،وطلع االثنان من صبر ،واصلنا السير حتى امام
البيت والننا تعارفنا ،فقد دفعت الف ريال!!!.
ال يهم االلف او الخمسمائة طالما والراتب يأتي وال
يأتي!!! ،المهم انني كسبت صديقين.
لله االمر من قبل ومن بعد.

ْ
رسالة إلى كل َمن له قلب
أو ألقى السمع وهو شهيد
سمير النمر

لو افترضنا ان دول تحالف العدوان السعودي قامت بعدوانها على
اليمن ضد ما اسمته باالنقالب العادة شرعية هادي كما زعموا فلماذا
التنسحب االمارات والسعودية من المحافظات الجنوبية التي تقع تحت
سيطرتهم والتي اليتواجد فيها الجيش واللجان الشعبية ...وهل تمكن ابناء
المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم من ادارة امورهم بأنفسهم ..وهل ينعم
المواطنون باالمن واالستقرار واالستقاللية في اتخاذ القرار واستثمار الموارد في
تلك المحافظات لمصلحة المواطنين ام انهم يعانون من التسلط واستالب الحرية
واالنفالت االمني والقمع ومصادرة الحريات ..الشك ان مايحدث هناك اليبشر بأي
امل في ان تحالف العدوان يحمل لليمنيين اي خير واال لحقق ذلك في الجنوب،
وهذا االمر يحتم علينا في المناطق التي التخضع لالحتالل ان نكون اكثر توحدًا
وتكاتفًا في تعزيز الجبهة الداخلية ووضع خطط واستيراتيجيات تمكننا من
الصمود والبحث عن حلول لمشكالتنا على المستوى الداخلي والخارجي من خالل
المشاركة في اتخاذ القرار واالستفادة من كل الخبرات والكفاءات في مختلف
المجاالت بعيدًا عن االنفراد في اتخاذ القرارات والتصلب في الرأي وأال نجعل
من بشاعة الواقع الموجود في الجنوب مبررًا لنا في التسلط والقمع وتجاهل رأي
الشارع في اي قضية من القضايا التي تهم الناس بل ينبغي علينا ان نصغي لكل
صوت ونتفهم مايريد لما فيه مصلحة الوطن وتماسك الجبهة الداخلية بعيدًا
عن اطالق تهم التخوين او العمالة لكل من ينادي بمطلب معين مما يجعلنا

نتبادل االتهامات وتوغر الصدور ،الن هذا يخدم العدوان ويوسع الهوة بين
السلطة والشعب وبين المكونات التي تقف في مواجهة العدوان ،وهذا مايراهن
عليه العدوان إللحاق الهزيمة بنا بعد ان فشل على المستوى العسكري ..وعلى
الجميع ان يراجع سياساته على مختلف المستويات بعيدًا عن تمسك اي طرف
بموقفه وادعائه بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة الن التصلب والجمود يورد الجميع
موارد الهلكة ويفتح للعدو آالف الثغرات التي يمكن استغاللها بما يصب في
خدمة اهدافه.
ومن هنا ادعو الجميع ومن منطلق المسئولية الوطنية والدينية الملقاة على
عاتق الجميع ان نهتم بمد جسور التواصل واللقاء بين مختلف المكونات وعلى
كافة المستويات القيادية العليا والوسطى واشراك جميع فئات المجتمع من
مثقفين وحقوقيين واصحاب رأي ومؤسسات في فتح حوارات شفافة واالستماع
لمختلف وجهات النظر وتفهمها بما يجعلنا نخرج برؤى موحدة لحل مختلف
االشكاالت وبما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية ويساهم في تفعيل مؤسسات
الدولة وتعزيز بنائها لتقوم بدورها ،أما اذا ظلت جسور التواصل مقطوعة وكل
منا يرى ان ما يعمله الحق والباقي بنظره عمالء فإننا نسير في الطريق الخطأ الذي
يقود الجميع الي االنتحار ..فهل الى رجوع من سبيل ،ام أن ايادي سبأ ستستمر
متفرقة حتى يرث الله االرض ومن عليها ..اتمنى ان يلقى هذا النداء استجابة من
العقالء ،ولنبدأ من محافظة حجة ..اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.

الشيخ/عبدالمنان السنبلي
ً
وطنه ،وقد كان قادرًا فعال ًعلى أن ينأى بنفسه
بذريعة تقدمه في السن مثال أو إع�لان اعتزاله
الحياة السياسية أو أن يلحق بركب الذاهبين إلى
الرياض والقابضين أثمان دماء أبناء شعبهم نقدًا
وهو يعلم مسبقًا أنه لو ذهب ،لكان لديهم
وعي
اليومنًا ٌ
مكين أمين !
ومع ذلك كله ،فإننا النزال نجد أولئك العازفين
على ذات االسطوانة القديمة المشروخة والتي
سئمنا سماعها ومحاولة تكرارها وترديدها على
العودة إلى السلطة
مسامعنا من أن الرجل إنما يريد ُ
رتكب في حق
وأنه هو من يقف وراء كل سيئة ت ٌ
الوطن ،وما هم لهذا الشعب إال ُر ُسل ناصحون
هذا ٌ
ومالئكة مخلصون !
أيها األغبياء الحمقى أفيقوا  ..صالحوا وصادقوا
بشرف
من شئتم ،وخاصموا من شئتم أيضًا ،ولكن ٍ
وضوابط أخالقية  .هكذا ناشدناكم وتوسلنا إليكم
ٍ

شموخ المؤتمر
مطهر تقي
األكاذيب الزائفة ضد المؤتمر
كلما شن المرجفون
ً
الشعبي العام فما تلبث إال قليال حتى تسطع الحقيقة
لتبدد االش��اع��ات الحاقدة فتتوهج وطنية المؤتمر
الشعبي العام ووسطيته واعتداله فيزداد اليمنيون حبًا
وتمسكًا بمؤتمرهم الشعبي العام (الحقيقة قد تتأخر لكنها
ال تموت) اليوجد نظير للمؤتمر في وطنيته وتغليبه مصلحة
الوطن على مصالحه ،فهو الوحيد الذي دليله الفكري والنظري
(الميثاق الوطني) صاغه اليمنيون ولم يكن مستوردًا من
الخارج ،وهو الوحيد الذي خصص نظامه الداخلي مادة من
مواده رقم ( )11في الفصل الثاني الباب األول :الدفاع عن
الوطن واجب مقدس على كل مؤتمري ومؤتمرية.
المؤتمر الشعبي العام هو الوحيد الذي تبث قناته اإلعالمية
الفضائية «اليمن اليوم» من العاصمة صنعاء وليس من خارج
اليمن.
المؤتمر الشعبي ال�ع��ام يعتبر ام �ت��دادًا لنضال الحركة
الوطنيه وهو الحامل لألهداف الستة للثورة اليمنية الخالدة
« 26سبتمبر و 14أكتوبر» وهو الوحيد الذي ينص القسم
التنظيمي على :اقسم بالله العظيم أن أكون متمسكًا بكتاب
الله وسنة رسوله والدستور والقانون وبأهداف ومبادئ الثورة
اليمنية الخالدة ومضامين الميثاق الوطني ..الى آخر القسم ..
المؤتمر الشعبي العام هو الوحيد الذي جاء في ظروف صعبة
وخطيرة ودقيقة وحساسة ،في  24أغسطس 1982م
وعمل على توحيد اليمنيين وجعل والءهم لليمن وليس للدول
األخرى وجعل (الوالء الوطني مبدأ شريف الينسجم بأي حال من
األحوال مع التبعية أيًا كان شكلها أو نوعها) حيث تمت صياغة
الميثاق الوطني ليكون قاسمًا مشتركًا لكل اليمنيين ..المؤتمر
الشعبي العام شعاره "الحرية بال ديمقراطية والديمقراطية
بال حماية والحماية بدون تطبيق سيادة القانون"
المؤتمر الشعبي العام حقق لليمن األمن واالستقرار وشيد
البنية التحتية والمنجزات والمشاريع وحقق أهداف الثورة
اليمنية الخالدة وك��ان له ال��دور الكبير وال�ب��ارز في تتويج
نضال شعبنا بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في
 22م��اي��و1990م وجعل ال��وص��ول ال��ى السلطة يتم عبر
الديمقراطية واالنتخابات الحرة المباشرة ..المؤتمر الشعبي
العام يرفض التفريط بسيادة الوطن وحريته ووحدته
واستقالله وسيادته ورفض التواجد األجنبي أو تأجير الجزر
اليمنية ..
المؤتمر الشعبي العام عمل على بناء دولة المؤسسات والنظام
والقانون وحرية الصحافة وحقوق اإلنسان وبناء جيش وطني
قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها..
المؤتمر الشعبي العام تنازل عن حقه الشرعي والدستوري
في منصب رئيس الجمهورية والحكومة في عام 2011م
من أجل تجنيب اليمن من االنزالق في أتون الصراعات والدم
والفوضى..
المؤتمر الشعبي العام يقف اليوم في مقدمة الصفوف للدفاع
عن الوطن ضد تحالف العدوان السعودي..
لذلك فإن حب الجماهير اليمنية لمؤتمرها الشعبي العام نابع
من حب الوطن والحرص عليه  ،ألن المؤتمر الشعبي العام يؤمن
بأن حب الوطن من اإليمان لذلك فالدفاع عنه هو دفاع عن
العقيدة ..وهكذا تتجلى عظمة المؤتمر ويزداد حبه في قلوب
الشعب خصوصًا بعد فضيحة مؤامرة الربيع العبري 2011م
التي جعلت الجماهير تعرف أن المؤتمر ليس له مثيل وهكذا
يزداد شموخ المؤتمر أكثر" كلما ازداد المرجفون في حقدهم
المريض على المؤتمر ..يرتفع المؤتمر فيما خصومه يسقطون
الى الحضيض غير مأسوف عليهم .
أل��ف تحية للمؤتمر وف��رس��ان��ه ..وتهانينا بنجاح العملية
الجراحية لفارس العرب موحد اليمن مؤسس المؤتمر الشعبي
العام الزعيم المناضل علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية
األسبق  ،رئيس المؤتمر الشعبي العام -الذي ظهر بفضل
الله بصحة جيدة أسعدت الشعب ورفعت معنويات الجيش
واللجان ..وحلت اللعنة على الكاذبين .
"النصر لليمن ..الهزيمة والعار آلل سعود وعمالئهم"

الشعب باغر
عبداهلل بشر

المحارب السبئي
الذي أحرج خصومه
َّ
َم ْنَّ منا ال يخطئ ؟! فكلنا خطاؤون  ،وخير
الخطائين ّ
التوابون .
في حقيقة األم��ر ليس عيبًا أن ُيخطئ
المرء ،ولكن العيب أن ُي َّ
صر على ارتكاب الخطأ
ويتمادى فيه  ..نتقاتل ونتصالح وهكذا هي عادة
العرب منذ األزل ،لكن الرجال -كما يقولون -مواقف
وال تتجلى حقيقة معدنها إال وقت الشدائد .
مسامعنا طيلة فترة حكم علي
فمن أص�م��وا
ٌ
عبدالله صالح بأنه عميل للسعودية واألمريكان
حتى استطاعوا انتزاع بعض المواقف من البعض
ضد الرجل كانوا هم أول الطارقين أب��واب بني
سعود والخاطبين ود بني األصفر من األمريكان
عندما جل الخطب وفدح األمر ،بينما أظهر الرجل
السبئي موقفًا شجاعًا وصلبًا ًتجاه العدوان وبدا
متماسكًا رابطًا للجأش مفضال الموت والشهادة
واحد من تراب
شبر ٍ
على أن يفرط أو يساوم على ٍ
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ومضيتم في ّغيكم
قبل سنوات ولكنكم لم تسمعوا
ً
مغرورين ومبتزين ،فلم تتركوا وسيلة من ًوسائل
اإلثم والعدوان إال وتعاونتم عليها ،وال مفردة من
مفردات السوء إأل وقلتموها وألصقتموها بالرجل !
إن كنتم تناسيتم أو نسيتم أن الشعب ينظر
ويراقب عن كثب ولديه من الوعي ما يستطيع به
أن ُي ّميز بين الغث والسمين ،فإنه لم يعد ينظر
اليوم إلى صور ٍة أقبح من تلك الصورة التي يبدو بها
البعض وقد أوغلوا في الحقد وفجروا في الخصومة .
أما الزعيم صالح فقد أثبت أنه لم يكن من السوء
بتلك الصورة التي حاولتم جاهدين رسمها لنا ،وإنما
هو ٌ
بشر له من اإليجابيات ما له ومن السلبيات كذلك،
إال أنه استطاع أن يجعل من خصومه صغارًا جدًا في
عيون الشعب دون أن يكلفه ذلك من العناء شيئًا
ُيذكر في عالم السياسة.

اليوم نكتب كالم (مش مليح عند) ،مش مهم ..اآله
ولبعضم نقول :ياقيادة البلد ..في المجلس السياسي..
الحكومة ..مجلسي النواب والشورى ..يارفاقنا في غير
موقع وكيان سياسي ،او تحت أي مسمى كنتم:
أنتم تعلمون يقينا أن الشعب يقتات الحنظل ..ورابط على
بطنه بالحجر؛ هو وأوالده..
ال معاش ..ال دخل ..باع كل ما لديه ..ارحموه أثابكم الله..
أولئك البسطاء بدون أكل وشرب ..وايجار بيوت ..واحتياجات
أسر..
حرام عليكم تجويع شعب..
هذه نوع من براءة للذمة.
طيب ...وبعدين؟
للصبر حدود ..وأحس انه لن يدوم..
اتقوا الله في هذا الشعب الصابر ،المحترم ،الذي المثيل له..
كونوا عند قدر المسؤولية والثقة ..مالم فالغضبة ملموسة.
ّ
كثير من المواطنين يشحتون ..يطلبون (بطريقة او بأخرى).
َم ْن يفهم؟..
اعلموا أن الشعب باغر!

