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فتن األسوار 
واألدوار..!!

أفضل ما قرأته في رمضان فتوى للعالمة   
المجتهد محمد بن اسماعيل العمراني 
تؤكد أن حديث «إختالف أمتي رحمة» حديث 

غير صحيح وينبغي التحذير منه..
۹ أما لماذا االنبهار بهذه الفتوى فألننا نعيش 
في تداعيات الفهم اليمني المتخلف لالختالف 
حتى وقعنا تحت مرمى مشاريع «الشذر والمذر» 
وسط وضع إقليمي ودولي يلقي بظالله الكئيبة 

في كل مكان.
۹ وليس سراً ما يدور من همس حول بوابة 
لقطر.. وبوابات للسعودية ونافذة إليران وبحر 
آلالف القراصنة الصوماليين وسماء لألمريكيين 
وسكاكين لدعاة االنفصال وتطفل مجاني 
لألوروبيين ونوافذ وشواقيص لقوى قبلية 
وعسكرية وحزبية.. فضالً عن إعالم يستحضر 
الفجور تجاه كل ما يتعلق باليمن وشعب اليمن..
وحتى وقد تمنى «كونفو شيوس» لو كان 
باستطاعته االستغناء عن الكالم ال مفر من 
مواصلة الكالم بالتحذير من كل هذه النوافذ 
واألبواب المحلية والخارجية التي ال تدفع بالريح 
وإنما بالفتن والنيران الى واجهة حياتنا البائسة.
۹۹ لقد صــار اختالف نخب األمــة اليمنية 
نقمة.. األمر الذي يدعو إليقاف سيولة االختالف 

وسيولة األمن وسيولة الدم.
۹ احسبوا عدد أصابع، الالعبين المحليين 
وأفواه النافخين من وراء الحدود وستعرفون 
كيف أن اليمن في مأزق والشعب في محنة 
ترفض توقف شيطنتها حتى في رمضان وأيامه 

األخيرة.
۹۹ المؤلم أكثر أن الذين يغامرون بمستقبل 
اليمن وأبنائه هم الذين يعيشون حياة الرفاهية 
وليس من يضحون بدمائهم وأرواحهم وأرزاق 
أطفالهم.. فهل من عقالء يحددون لنا من نكون 
وإلى أين نتجه بهذا الخيال الكئيب وكيف يعود 

الجميع الى الجميع بعيداً عن شفير االحقاد..؟
۹ ثم هل يفهم أهل اإلعــالم أن التصفيق 
سراً أو جهراً للفتن والدمار أمر ممقوت وبأنهم 
ــدرون وال  شركاء في هــدم البلد من حيث ي

يدرون..؟
۹۹ ال تزال اليمن في مفترق طريقين مع 
إنسياب واضح باتجاه الشقاق والنفاق.. واليزال 
تفجير أبين الشنيع والمروع مجرد حلقة ثم 

التزال قذائف التخريب تطال سقف اليمن..
۹ وليس من سبيل إلى النجاج إال نبذ االختالف 
«النقمة» وتغليب الحوار المسؤول والمدرك 
لمخاطر نوافذ وأبواب الشر التي تؤكد أن فتنة 
كبرى تتربص باليمنيين من وراء األسوار ومن 

داخل األدوار..!!

عبداهللا الصعفاني

الرجل الذي 
ينتقم من 

الكل

محمد انعم

بالتأكيد.. الذي سيخرج من األزمة رابحاً  
يبدو حتى اآلن هو الدكتور ياسين سعيد 
نعمان ..وليس مشروع الحزب االشتراكي 
اليمني الذي هو مجرد شعارات جميلة يدغدغ 
بها مشاعر السذج من الناس ..ياسين الذي 
مازال يرى بعين األعور.. وتبدو له اليمن ماهي 
اال مجرد جزء تحدها البراميل من االتجاهات 
األربعة.. استطاع بمدافع االنتقام الشيطانية 
ان يوغر الصدور باألحقاد ويحول بعض االحزاب 
الى مليشيات تحمل لسان البيض ووحشية 
مليشيات السيلي.. من جديد اليبدو ان ثمة 
فارق بين خطابه وخطاب البيض أبداً.. لكنه 
بدهاء تقاسم ذلك مع االصالح الذي صار من 

نصيبه لسان البيض..
ليس للشعر االبيض عالقة بالوقار واال لكان 
كل السحرة والشياطين المرد أنضج الناس فكراً 
وتفكيراً وعقالً وعقالنية.. لهذا فلينظر الجميع 
بعيونهم لالشكال كيفما شــاءوا ويقيمون 

االعمال وفقاً للمظاهر..
لقد بات من الضرورة ان يعترف الجميع اننا في 
مرحلة نكاد ان نخسر فيها الوطن بكله وليس 
الوحدة، فيما ياسين مازال يؤدي دور راسبوتين 
في المسرح السياسي وسيكون هو في االخر 
البطل على طريقة االفالم الهندية بعد ان وجد 
كل من حوله يؤدون ادواراً تافهة بقناعة وجد 
واجتهاد تظهر حقيقة بشاعة الغباء الذي نكب 

اليمن واليمنيين في لحظة من تاريخهم ..
لم يكتف الرجل المنتقم  من التخلص من 
طرف إلطفاء نار أحقاده بل يريد على الطريقة 
الكالسيكية الشهيرة للحزب االشتراكي ان 
تكون الوجبة دسمة جدا وتنتهي ليس بتسوية 
سياسية وانما بسحل الطرف االخر حتى  ال يبقى 
منهم أحد.. واذا كان قد اعد االصالح ليتبنى 
نفس مستوى تفكير سعيد صالح وخطابه.. 
فقد تفرغ االشتراكي ليقود مغالطات إلشعال 
حرائق اخرى على قاعدة (فرق تسد) ومثلما 
أفتى الديلمي في حــرب ٩٤ فقد استطاع 
االشتراكي اليمني ان يجعل الزنداني يفتي في 
٢٠١١م.. ومثلما كان خطاب ميدان السبعين 
للزعيم علي عبداهللا صالح الذي رفع شعار 
الوحدة او الموت ففي ميدان الستين فرض 
على شعبنا الموت ونهب المؤسسات بطريقة 

الفيد الشهيرة..
وتدور االحداث وااليام.. وياسين هو ياسين 
والعطاس هو العطاس والبيض ايضاً.. الوطن 
يتسع للجميع لالصنج  ومكاوي.. ويضيق من 
علي عبداهللا صالح.. ياسين لم تعد مشكلته 
مع الزعيم علي عبداهللا صالح ..بل صارت 
مع احمد علي ويحيى صالح.. مع منتسبي  
النجدة.. الحرس الجمهوري.. االمن المركزي.. 
مع المؤتمر ..مع الزمرة وهو مصطلح ينفخ 
فيه إلعالن المواجهة او ابتزاز عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية.. واخيرا وصل االمر 
الى ان يصبح علي محسن يعيش سجينا في 
معسكر الفرقة اشبه بمعتقل الحزب الشهير 
في سقطرى.. وان رفع صوته ارتفع صوت 
ثارات حروب صعدة .. حتى حميد االحمر وأموال 
سبأفون صار مهزلة  فهو صاحب  المجلس 
ــذي اصبح يسخر منه الجميع  الوطني.. ال

واليسمع له أحد ولو مقابل ما يتقاضون ..
ــمــان  ــراع الطبقي واالي ــص إن نظرية ال
بدكتاتورية البروليتاريا في تعامل االشتراكي 
مع المبادرة الخليجية وآليتها والقرارات الدولية ، 
مشكلة ستظل بعمر إبليس.. ولن تنتهي االزمة 
اال بان يحفر المؤتمر قبره بيده واالصــالح- 
ايضاً- على حد تعبير الرفيق- لينين لنهاية 

االمبريالية ..
يبدو واضحا ان االشتراكي قد نجح بضرب 
االصالح اكثر في الساحات بعد جريمة النهدين 
ليس في ساحة منصورة عدن وانما في ساحات 
تعز وصنعاء وصعدة وحجة وغيرها منتهزا فرصة 
ضراوة المواجهة بين المؤتمر واالصالح إلضعاف 

الطرف القوي واللعب على المتناقضات ..

مهاتير اليمن
قوى الظالم واالرهاب والفوضى لن تغتال   

حلم شعب يراهن على المحافظ الشاب 
شوقي هائل الــذي بدأ يقود تحوالً حضارياً 

حقيقياً في تعز..
محافظ تعز.. سينتصر على خفافيش الظالم 
وفئران الفساد وقطاع الطرق.. ألن الشعب يقف 
معه وليس أبناء تعز فقط، فكل من يعز عليهم 
اليمن وينشدون المستقبل السعيد.. يقفون مع 
شوقي المحافظ الذي يقود معركة وطنية ضد 

مليشيات التخلف واالرهاب.
فعالً إن شجاعة وحكمة وحنكة المحافظ شوقي 
هائل وفن إدارتــه وصرامته واحترامه للقانون 
وتصديه للفساد والمفسدين قد حسمت المعركة، 
وها هو شوقي ينطلق لقيادة تحول 
كبير، ولن تبحث اليمن عن مهاتير 
طالما وشوقي هائل موجود ويقود 

مشروعاً كبيراً بدأ من تعز.

المؤتمر يشكر شباب الفيسبوك
يستحق بجدارة شباب الفيسبوك االشادة والشكر التي خصهم   

بها االستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر في 
األمسية الرمضانية التي كرست لشباب أمانة العاصمة.

نعم لقد جاءت اشادة االستاذ الزوكا تعبيراً مؤتمرياً صادقاً لكل 
شباب الفيسبوك والتويتر الذين استطاعوا وبجدارة ان يتصدوا 
لالشاعات واألكاذيب التي ظلت تروج لها أبــواق المشترك وفي 

المقدمة أبواق االصالح..
بالتأكيد فهؤالء الفدائيون يستحقون رعاية واهتمام المؤتمر.. 
وكما قال االمين العام المساعد فشباب الفيسبوك والتويتر هم 
القوة المحركة التي تنطلق منها نحو المستقبل ورعايتهم ضرورة 

تنظيمية ووطنية.

لوزير الصحة..!!
الــمــرضــى الــذيــن  

يـــصـــرخـــون من 
سياط األلــم فــي الكلى 
ــرددون على  ــت ــذيــن ي وال
مستشفى الثورة.. أصبحوا 
هم  ذ نقا بإ ن  يستغيثو
من ســوء المعاملة التي 
يتعرضون لها من شخص 

يدعى السياني..
الــمــرضــى يــنــاشــدون 

وزير الصحة بالتدخل لوقف هذا 

ــاف  ــق ــص أو إي ــخ ــش ال
غسيل الكلى عن العمل 
وتركهم يموتون مرة 
واحدة أهون من الموت 
ــوم على يــد هذا  كــل ي
الشخص.. ننتظر تدخل 
الوزير وبصورة عاجلة 
طالما وإدارة المستشفى 
لم توقف ما يحدث في 
 . . لكلى ا غسيل  قسم 

رغم كثرة الشكاوى.

 ثورة الجياع في اليمن  قادمة
حتى اآلن اليزال فقراء اليمن يشاهدون وهم  

يجوبون الشوارع ويستعطفون المسئولين 
والنافذين والمهربين والتجار واالثرياء بتقديم المساعدة 
لهم بطريقة سلمية  . غيرما نخشاه ان هذه االلوف بل 
الماليين  الذين يواجهون الموت جوعا ..ان يلجأوا الساليب 
العنف والقوة اذا استمرت الحكومة واالحــزاب  وجميع 
االثرياء ال يكترثون واليدركون خطورة  ان ثمانية ماليين 
مواطن من ابناء الشعب اليمني مهددون بالموت جوعا 
..ونخشى ان الذين يتسولون اليوم امام األبواب فتات 
االكل والمالبس الرثة قد تتحول دموعهم الى ثورة.. 
وثورة قد الترحم الكل.. ان جرس االنذر يمأل شوارعنا 

ومدننا ..ان الفقراء لهم حقوق وان لم يسارع الجميع الى 
التفكير بمعالجة هذه القنبلة قبل االنفجار فستكون 
الكارثة على الجميع.. ان اكثر من ثمانية ماليين يمني  
يواجهون الموت جوعا هاهم قد خرجوا الى الشوارع 
يطالبون بالخبز والحياة ..والذين يعتقدون  انهم قادرون 
على االستمرار في نهب ثروات الشعب ومواجهة ٨ماليين 
جائع بالهنجمة والرصاص والشخيط والنخيط فهم اغبياء 

ويلعبون بالنار ..
نحذر من ثورة الجياع التي قد تشتعل في اقرب وقت  
.. نحذر من شعب يغضب وحقد يكبر ونار تستعر بصمت 

داخل مدن وقرى كلها تئن من الجوع ..

كرسي هيبة الدولة
المليشيات التي «تفيدت» وكالة «سبأ» ومجلس الشورى واللجنة الدائمة للمؤتمر   

وهيئة مشاريع كهرباء الريف وغيرها..
هي نفسها التي نهبت وزارة الداخلية وعرضت كرسي وزير الداخلية للبيع في الحراج.. 

بـ«٥٠٠» يا حراجة يا رواجة..
الشارع الشعبي يتندر بسخرية على أحداث الداخلية.. ومن ذلك أن وزير الداخلية بعد 

بيع كرسيه في الوزارة قال: الحمد هللا إنني لست جالساً عليه..
وهكذا بعد عجز الجندرمة والقتلة من تنفيذ المؤامرة ضد جنود معسكر النجدة عادوا 

ونهبوا الوزارة..
إن هيبة األمن يجب أن تعاد، فمصلحة الوطن تتطلب وزيراً للداخلية وحماية األمن 

وليس شخصاً فرح أنه لم يكن على ظهر الكرسي المنهوب.

بن عمر مستشاراً لشئون اليمن
أعــلــن المكتب   

ـــــي  ـــــالم اإلع
لألمين العام لألمم 
ـــان كي  الــمــتــحــدة ب
مون تعيين جمال بن 
عمر مستشارا خاصا 
لألمين العام لألمم 
ــحــدة لشئون  ــمــت ل ا
اليمن، بدرجة أمين 
عام مساعد لألمين 
العام لألمم المتحدة، 

ومسئوالً وممثالً للمساعي الحميدة للمنظمة 
الدولية في اليمن خالل المرحلة االنتقالية.

«ياسر» فيلم يروي مسيرة نضال «عرفات»
يستعد عالم السينما والفن  

البدء في تصوير فيلم 
جــديــد يـــروي قصة حياة 

لفلسطيني  ا عيم  لز ا
ياسر عرفات.

ــــدور سيناريو  وي
حياة  ــول  ح لفيلم  ا
الزعيم الفلسطيني 
سية  لسيا ا يته  ا بد و
ـــوري  كــمــنــاضــل وث

فــلــســطــيــنــي، 
ـــه  ـــس ـــي ـــأس وت
لمنظمة التحرير 

على  لفيلم  ا ويعرج  لفلسطينية،  ا
الفلسطيني  النضال  محطات في 
إبان حياة عرفات من االنتفاضة 
الفلسطينية األولى، واتفاقيات 
أوسلو، وفرض الحصار على 
عــرفــات حتى وفــاتــه عام 

٢٠٠٤م.
وقد تم ترشيح الممثل 
األمــيــركــي الــعــالــمــي 
ــي»  ــون ــل «جــــــورج ك
ليؤدي دور الزعيم 
الفلسطيني ياسر 

عرفات.

مشروع النصب التذكاري 
لشهداء قوات األمن 

المركزي بميدان السبعين


