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عبداهللا الصعفاني

محمد شرف الدين 

خانوا المؤتمر
شيماء محمد

خانوا المبادئ والقيم فسقطت هويتهم   
الوطنية.. وخسروا أنفسهم عندما تنكروا 
للتنظيم الــذي أواهــم وصنع منهم شخصيات 
مقبولة في المجتمع وفرضهم في مناصب ومواقع 
سياسية، ألن دأب المؤتمر أن يثق في كل مواطن 
يمني، فمنهم من أوصله المؤتمر الى منصب 
وزير ومنهم الى النيابة البرلمانية، ومنهم من 
منحه عضوية مجلس الشورى ومع ذلك افتضحت 

حقيقتهم مرتين:
ـــى: حينما لــم يثبتوا أنهم أهل  الــمــرة األول
للمسؤولية التي تحملوها.. وأنهم رخيصو النفوس 
من السهل شراؤهم وإغــراؤهــم وأن هدفهم 
ليس في الحصول على ما اقتدروا على نهبه من 
المال العام الحرام، وإنما بالحصول على االموال 
المستجلبة من الخارج ثمن الدخول في تجمعات 
مشبوهة بالقيمة والعائدات الشهرية برغم علمهم 

من أين تأتي تلك االموال المدنسة.
وفي المرة الثانية: سقطوا عندما لم يثق فيهم 
من ارتموا في أحضانهم، وهذا يذكرنا بقصة ذلك 
العميل والجاسوس االلماني الذي عمل لصالح 
بونابرت الذي التقى به بالصدفة فعرف من هو 
فأطرى عليه بكلمات ورمى له بمبالغ من المال 
لكن ذلك العميل الجاسوس قال لبونابرت أنا أشكر 
أفضالك وسخاءك ولكنني كنت أريد أن اصافحك 
فهذه أمنية غالية بالنسبة لي، فضحك بونابرت 
وقــال له : خذ ما  تشاء من المال أما يدي هذه 

فيستحيل أن تصافح من يخون بلده.
هذا الكالم نوجهه لرموز هؤالء الذين عاشوا 
وبوجوه  وفــاســديــن  ومتمصلحين  متسلقين 
متعددة.. ونفوس مريضة وحاقدة، والذين لم 
يعودوا يحظون ال باحترام المؤتمر وال باحترام 
من ارتموا الى احضانهم سوآء من أحزاب اللقاء 
المشترك أو من أولئك الذين يغدقون عليهم 

بالمال المدنس.
فماذا يمكن أن يقال عن اخوة كانوا شركاء في 

المسؤولية.. ومتنفذين في المؤتمر والدولة.
فهل ادرك أمثال هؤالء أنهم خسروا انفسهم ولم 
يعودوا محل ثقة المؤتمر.. وال يمكن أن يكونوا 
محل ثقة المعارضة، بل وال محل ثقة المواطن 
الذي عرفهم متلونين ومذبذبين وباحثين عن 

مصالحهم الذاتية واالنانية وانتهازيين.

قريباً

المجرمون والحديث 
عن الحصانة

الذين يدفعون بالشباب في ساحة الجامعة   
وغيرها للتظاهر ضد المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية وعلى وجه الخصوص ضد ما تضمنته من 
منح حصانات للرئيس ورجال الدولة الذين عملوا معه 
طيلة ٣٠ سنة من المدنيين والعسكريين واألمنيين 
والدبلوماسيين بل وكل من عمل في ظل دولة الوحدة 
المباركة.. لم يفصحوا عن حقيقة األهداف التي يسعون 
إليها.. ويريدون الحصانة ضد جرائمهم، نعم أولئك 
الدافعون هم أنفسهم بحاجة الى حصانة من الشعب 
جراء ما اقترفوه من جرائم في حق الوطن والمواطنين 
وما مارسوا من فساد وإفساد ونهب وسرق لألموال 
العامة والممتلكات الخاصة، وخروجهم على الدستور 
والنظام وقيامهم بأعمال القتل والتخريب وقطع 
الطرقات وإخافة الناس اآلمنين.. وتشجيع المتطرفين 
واالرهابيين ودعمهم وإيوائهم والدفع بهم إلى ممارسة 
تلك الجرائم الشنيعة الخارجة عن االســالم والقيم 
واألخالق، أما الرئيس ورجال الدولة فهم محصنون بما 
حققوه من منجزات تاريخية وتحوالت عظيمة في الوطن 
طيلة ثالثين سنة في مختلف المجاالت وفي مقدمتها 
تحقيق أعظم وأهم وأسمى أهداف الحركة الوطنية 
والثورة اليمنية ٢٦سبتمبر و١٤أكتوبر المتمثل في 
إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني في الــ٢٢من مايو 
المجيد عام ١٩٩٠م، والنهج الديمقراطي الوطني 
والنهضة التنموية الهائلة ومشاريع الخدمات وغيرها، 
وهي المنجزات التي أراد أولئك الخارجون عن الدستور 
والنظام والقانون ان تصبح أثراً بعد عين من خالل 
أعمالهم التخريبية وقيامهم بتعطيل وتدمير المشاريع 
والمنشآت وتسببوا في عودة الوطن إلى ما قبل عشر 

سنوات أو أكثر.
إن أولئك األغبياء يتجاهلون وهم أعرف الناس بأن 
فخامة رئيس الجمهورية يمتلك الحصانة الكاملة 
دستورياً وشرعياً وقانونياً وبمقتضى كل الصالحيات 
التي يمتلكها وبصورة واضحة ومطلقة في ممارسته لكل 
تلك الصالحيات والمهام الرئاسية والمسئوليات القيادية 
الشرعية الخاصة بولي األمر دون غيره، بل ان رئيس 
الجمهورية هو صاحب الحق في منح الحصانات وفي 
اصدار القرارات بالعفو العام عندما تستدعي الضرورات 
الوطنية والمصلحة العامة لذلك، كما فعل حينما اصدر 
العفو العام في نهاية حرب عام ١٩٩٤م المشئومة وكما 
وجه بذلك في الشهر الماضي بالنسبة لمن اقترفوا 
الحماقات خالل األزمة السياسية القائمة.. ولكنه لم 
ولن يعف عن الذين ارتكبوا جرائم إزهاق األرواح وسفك 
الدماء وسعوا في األرض فساداً ليهلكوا الحرث والنسل.

ولذلك نقول ألولئك الواهمين من المجرمين الذين 
مازالوا يمارسون التغرير على الشباب.. والدفع بهم إلى 
معاركهم الظالمية الخاصة : ان الشعب اليمني يعرف 
الحقيقة الكاملة التي يسعون إليها من أجل افشال 
الجهود الوطنية الخيرة الهادفة الى معالجة األزمة 
السياسية من جذورها وإقتالع كل ترسبات الحقد الدفينة 
في النظام الديمقراطي ودولة الوحدة والحرية والتنمية.. 
وضد القيادة الوطنية والتاريخية لمسيرة الثورة والوحدة 
صانعة المنجزات والمكاسب العظيمة التي شكلت الوجه 
الحضاري الجديد ليمن الثاني والعشرين من مايو المجيد.

والشك بأن كل هذه األعمال الغوغائىة والتي الطائل 
من ورائها سوى التخريب ونصب العراقيل أمام انجاز 
المهام الرئيسية واالستراتيجية العاجلة سوف تبوء 
بالفشل بل والفشل الذريع.. وسوف تنتهي مثل النار 
التي تتحول إلى رماد يأكل الحقد نفوس أعداء أنفسهم 

واعداء بالدهم.
أما الحقوق الشخصية للرئيس ورجال دولته واقربائه 
فسينالونها عبر القضاء والقانون عاجالً أم آجالً.. وإذا 
اقتضت الضرورة فسينالونها بالطرق التي تنصفهم  سواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

استطاع المؤتمر الشعبي العام أن يسقط أكبر مؤامرة   
تعرض لها اليمن في تاريخه المعاصر.. ومعظم فروعه 
بالمحافظات والمديريات كانت مغلقة وقيادته تعرضت لجريمة 
إرهابية كانت كفيلة أن تهز وحدته، لكن تنظيماً بحجم المؤتمر 
مثل عيبان وشمسان التهزه الريح وال فحيح 

الثعابين..
وعلى أعداء الشعب أن 

يتوقفوا كثيراً أمام هذه الحقيقة التي يجب أن يدركوها تماماً.. 
وعليهم أن يتساءلوا: كيف كانت تلك الماليين تمأل الساحات 
والميادين، ومستعدة للموت تحت رايات الوطن والمؤتمر، وفروع 

هذا التنظيم مغلقة..
ما بالكم عندما يكون القائد حاضراً والمتآمرون قبلوا بشروطه 
وهم صاغرون.. والمراهنون على تفكيك المؤتمر بعد كل هذا 
يحاولون جاهدين رفع معنويات أصحابهم المهزومة ونفسياتهم 

المنهارة بعد عشرة أشهر من الفشل..
 فحذارِ من اللعب مع هذا «العمالق 

الصامت»!!

يتواصل في االعداد القادمة

المؤتمر هذا المعجزة

الجندي.. وقلق الشارع
ـــاذ عــبــده    ـــت االس

مــحــمــد الــجــنــدي 
يــهــم الـــشـــارع اليمني 
ــان لكل  كــثــيــراً.. فــإذا ك
حزب وزراؤه.. فإن االستاذ 
يملك أكبر االحزاب حضوراً 
فــي الــســاحــة.. بماليين 
أبناء الشعب ومن مختلف 
والتنظيمات  ــــزاب  االح
السياسية.. اجمعوا على 
حبه لمصداقيته.. ولدفاعه 
الباسل عن الحقيقة ولمهارته في اسقاط قالع أعداء 
الديمقراطية وجنراالت االنقالبات.. ووقوفه مع الشعب 

بشجاعة وإخالص وفدائية الرجال.
يا اهللا.. ما أكثر جاجة الوطن لشخصيات بحجم عبده 

الجندي..!!

يــشــكــو   
يد  لعد ا
من المواطنين 
األحكام الجائرة 
ها  ر تصد لتي  ا
ب  غــر محكمة 
االبتدائية  تعز 
ومنهم أولــيــاء 
قضية  ء  ـــــا دم
الـــمـــســـبـــح.. 
والتالعب الفاضح فيها لصالح الجناة، 
رغم أن القضية واضحة وذهب ضحيتها 
حــوالــى عشرة ضحايا، إضــافــة الى 
إخراج الحاكم ألحد المتهمين بإطالق 
الرصاص على أحد ضباط البحث دون 
وجه حق.. والتالعب بالقضية طمعاً 

في المال..
فهل ينقذ وزير العدل المواطنين من 

قضاة النار..؟!
۹  ۹  ۹

ــاء  ــي ســكــان أح
الدائري والزراعة 
وهائل يناشدون 
وزيــــــرة حــقــوق 
االنــســان التدخل 
لــوقــف انتهاكات 
حقوقهم المكفولة 
شرعاً في المواثيق 

الدولية من قبل المحتلين لشوارعهم 
 . . مهم بخيا تهم  لمحال لمغلقين  ا و
والمانعين اســعــاف مرضاهم، كما 
يتعرضون لرصاص تلك المليشيات 
كلما احتجوا على ممارساتهم غير 

القانونية.
 وطالبوا الــوزيــر سرعة التدخل 
وحماية حقوق اولئك السكان المعتدى 

عليهم.

شكاوى أمام الوزراء

تجنيد عناصر «القاعدة»
دفع المنشق علي محسن طالب ما تسمى   

بجامعة اإليمان والعناصر المتطرفة للتظاهر 
ــارع الستين االيــام الماضية للمطالبة  وقطع ش
بمرتباتهم كانت مجرد مسرحية للضغط على الجهات 
المختصة لقبول تجنيد طالب من جامعة االيمان 
والعناصر المتطرفة التي اعتدت علي معسكرات 
الجيش في أرحب ونهم وقتلت المواطنين ودمرت 

أحياء في صنعاء وتعز وغيرها.
ان الحراب السامة كلها صارت توجه نحو الجيش 
واالمن.. وعلى اللجنة العسكرية ان ال تسمح باختراق 
المؤسسة الوطنية للعناصر ذوي الميول المتطرفة أو 

المتورطين بأعمال إرهابية.. قبل فوات األوان.

عكفة أوالد األحمر

مهندس األكفان!!

توقيف صحيفة 
«تعز»

اشتراط أوالد األحمر   
بتشكيل جيش خاص 
بالعكفة التابعين لهم لضمان 
الحصبة  التمترس في  إنهاء 
ــالم  العديد مــن وســائــل اإلع
صــارت تتحدث جهاراً بذلك، 
وعلى أن تنفق وزارة الدفاع 
عليهم وتسلحهم على أن يكون 
والؤهــم ألوالد األحمر فقط.. 
وهــذا يعني  أن ثمة مؤامرة 
لجيش  ا ف  تستهد مية  نتقا ا
نفوذهم  بتعزيز  لــوطــنــي  ا
العسكري القبلي بعد نفوذهم 

المالي.
إذاً السبب واضــح من وراء 
حملة الــعــداء المسعورة ضد 
طنيتين  لو ا ســســتــيــن  لــمــؤ ا
العسكرية واالمنية وتحديداً 
ــرس الــجــمــهــوري  ــح قـــوات ال
ــن المركزي.. ألن أبناء  واالم
اليمن يقفون صــفــاً واحـــداً 
ــــذودون عــن الوطن  فيها وي
ومكتسباته ونظامنا الجمهوري.

وهذه القوات هي التي تسقط 
كل المشاريع الصغيرة.

من هو المواطن الحقيقي وما مواصفاته وما حقوقه   
وواجباته في نظر قيادات حزب اإلصالح التي سارعت 
منذ اليوم األول لألزمة إلى حياكة وتفصيل األكفان ألبناء 

الشعب وبمقاييس ومعايير ومعاذير التحصى..
فهذا «المندس» عفواً المهندس صعتر اليضع التوابل 
في كالمه أمام وسائل اإلعالم أو في خطبه، فقد انعدم 
أدنى متنفس الستنشاق بعض الحرية المكبوتة في 
هواء اإلصالح، مثلما انقطعت أغلب وسائل الحياة عن 
المواطن اليمني.. وإنما بقي صعتر ليقول- والشرح 
يطول من قبل باقي قيادات حزبه- عن اصداره فتوى 
شرعية بعدم جواز البقاء مع النظام الذي يدعي أنه 
سقط، ويتوعد جهاراً نهاراً بمحاكمة كل الموظفين وكل 
رجال األمن وكل التجار وكل من يؤيد وانتخب فخامة 
األخ علي عبداهللا صالح رئىساً للجمهورية أو يعمل على 

تنفيذ المبادرة الخليجية..
إذاً الجميع شملهم حكم صعتر بالعقاب ولن ينجو أحد 
سوى من كان له أذنٌ تطرب لهذيان المهندس، والويل 
ثم الويل لكل من يقول ان عددهم اليتجاوز المئات 
وقليل جداً مقارنة بخمسة وعشرين مليون مواطن 
سيطالهم حكم اإلصالح االستاليني دنيا وآخرة بحسب 

ما قاله صعتر..
وأمام ذلك يتساءل اليمنيون: أي هندسة هذه التي 
جعلت من شيخ اإلصالح صعتر هو المواطن الحقيقي 
في اليمن، وبقية اليمنيين بالطجة يستحقون العقاب..

فإذا استمر «اإلصالح» في تسليط «كهنة» التكفير 
ليحرضوا ويصعدوا فهو بهذه الطريقة يمارس القتل 
البطيئ للمبادرة الخليجية ويكشف عن نوايا سيئة 

تهندس للموت ودمار الوطن!!

أوقفت صحيفة «تعز» الصادرة   
عن فرع المؤتمر الشعبي العام 
في تعز عن الصدور، في مؤشر خطير 

يهدد بقية صحف المؤتمر..
ويثير هــذا التوقيف مــخــاوف كثيرة 

خصوصاً وأن تعز تشهد أعمال عنف دامية 
واستهداف واضح ألعضاء وأنصار المؤتمر 

وضد أبناء المحافظة الحالمة.

أطفال اليمن دفعهم الفقر والعوز وتردي الوضع   
االقتصادي ليجرهم تجار الحروب الى محرقة 
الموت.. أليست هذه الجريمة تكفي لمحاكمة من يصرون 

على التعامل مع أبناء الشعب اليمني كعبيد..؟!
إن القوانين الدولية يجب أن تحمي اآلالف من 
االطفال الذين يساقون الى الموت بوحشية ويسعى 
بعض المتوحشين الى الدوس على جماجمهم 

ليصل الى الحكم.
وهناك أكثر من ألفي طفل يسعى المنشق 
علي محسن لتجنيدهم ويستخدمهم اآلن كورقة 
ومــن ثم يستولي على مستحقاتهم  للضغط 

المالية..
مناشدة أمام السيد جمال بن عمر وفريق البعثة 
األممية للتدخل وانقاذ الطفولة اليمنية من جنون تجار 

الحروب وكهنة القرون الوسطى وجنراالت االنقالبات.

أطفال يحملون بنادق

حصل موقع «حشد نــت» على   
المرتبة الـ٥٧ من ضمن قائمة أقوى 
٦٣ موقعاً اخبارياً في الوطن العربي على 
االنترنت لعام ٢٠١١م.. حسب تصنيف 

مجلة «فوربس» األمريكية..
مبارك لـ«حشد نت» هذا التميز 

الـــذي نــالــه مــن بين المواقع 
ــة الــيــمــنــيــة  ــي ــف ــح ــص ال

والعربية.

«حشد نت»
 األفضل


