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بدر بن عقيل
 ۹  في أســواق مدينة «صنعاء» 
ــاب اليمن» التجوال  القديمة و«ب
والتسوق متعة.. وفائدة كبيرة، 
فهنا تجتمع كل صناعات مناطق 
«اليمن» وخيرات وعطاء أرضها 

الطيبة.
أسئلة

أصعب األسئلة تأتينا من أطفالنا، 
فنعجز أحياناً عن الرد، وأحياناً أخرى 

نلجأ الى الكذب..!!
شاق

توضيح األمر الواضح، أمر عسير 
وشاق على النفس..!!

قال المتنبي:
وليس يصح في األفهام شيء

إذا احتاج النهار إلى دليل
جحيم

 الغيرة هي الجحيم، فيها من حب
!..الذات أكثر مما فيها من الحب

الجاهل
قلب اإلنسان الجاهل، أو ضعيف 
اإليمان، تربة خصبة يترعرع فيها 
الحقد، وتنمو عليها أكثر من نبتة 

شيطانية..!!
ثالثية

الفنان الراحل محمد سعد عبداهللا 
جمع باقتدار ثالثية اإلبداع الغنائي:

الكلمة، واللحن، واألداء، فباحت لنا 
أوتار عوده، وحنجرة صوته.. بأرق 

األحاسيس.

في لقائه قبل بضعة أيام قدم سعادة سيرجي كوزولوف/   
سفير جمهورية روسيا االتحادية لدى بالدنا لرئيس الهيئة 
العليا للتجمع اليمني لالصالح األخ محمد اليدومي نصيحة بإيقاف 
عمليات تجنيد آالف الشباب من اليمن عبر رجال دين وإرسالهم 

لقتال نظام بشار األسد في سوريا.
وقال مصدر سياسي رفيع لصحيفة «الشارع» إن السفير الروسي 
قدم وبحكم عالقة روسيا بسوريا النصح لالخوان المسلمين 
بطريقة دبلوماسية إذ قال لليدومي: إن سوريا ليست افغانستان 
وان اليمنيين الذين يتم إرسالهم عبر رجال الدين للقتال في  سوريا 
باسم الجهاد كلهم يقتلون وان كل من ارسلوا للقتال في سوريا 
هم في حكم الموتى وعملية ارسالهم بمثابة قتل لهم ورميهم الى 
التهلكة.. وبهذا الشأن كانت بالدنا قد استلمت من روسيا تقريراً 
رسمياً عن المقاتلين الذين يؤكد التقرير انه يتم تجنيدهم من 
قبل رجال دين يتبعون حزب االصالح وارسالهم للقتال في سوريا 

تحت اسم الجهاد.
وأوضح المصدر وفقاً لذات المصدر ان السفير الروسي التقى 
أحد المسؤولين اليمنيين الكبار وسلمه التقرير وناقش معه 
المشكلة فطلب منه المسؤول ان يخاطب حزب اإلصالح بشكل 
مباشر وبطريقة مباشرة لتوصيل المعلومة منه كرسالة شخصية، 
والمعلومات التي أوردها التقرير الروسي والسفير الروسي أكدها 
للسلطات اليمنية ثالثة عائدون من القتال في سوريا تم احتجازهم 
في االمن القومي والتحقيق معهم حيث أدلوا بمعلومات وتفاصيل 

أكدت أن من يذهبون للقتال في سوريا هم في حكم القتلى.
الى هنا ينتهي ما أوردته الصحيفة خميس االسبوع الماضي 
وهو أمر ليس بجديد على االصالح الذي تعود على حشر أنفه 
في الصراعات الدولية من خالل إرساله لشباب يمنيين الى دوائر 
الصراعات في افغانستان والصومال مروراً بلبنان وسوريا وليبيا 
ومصر وما خفي كان أعظم.. ألننا عندها سنتكلم عن المشاركة 
الفاعلة في زعزعة االمن واالستقرار من خالل عمليات االغتياالت 
لقيادات عسكرية ومدنية داخل اليمن وخارجه وهو أمر معروف وقد 

أُعلن عنه أكثر من مرة في الصحافة العالمية.
حزب اإلصالح استغل ويستغل ظروف بعض من الشباب الملتزم 
بإغرائهم بالجنة وعظمة أجر الشهيد..وبآالف الرياالت الخليجية 
إن هم وافقوا على أن يتم شحنهم عدن/صنعاء/ عاصمة خليجية 
- اسطنبول مقابل ثالثة آالف ريال قطري.. بدعوى الجهاد في 
سوريا.. حزب االصالح ارسل مقاتلين الى ليبيا ومصر.. وتم اعتقال 
أحد اليمنيين في سيناء مع جماعة متطرفة هناك!! وتم اإلعالن عن 

إلقاء القبض عليه هناك.
االصالح ومنذ وقت مبكر وتحديداً في أوائل الثمانينيات أرسل 
الشباب الى افغانستان عبر باكستان وقتل من قتل وجرح من جرح 

وعاد من عاد لكنه عاد بفكر جديد متطرف يريد اسقاط الجميع 
ويريد أن يحل محل الجميع بمجرد فتوى قالها أحد أمراء الحرب تلك.
واليوم ها هي ثورات ما تسمى بالربيع العربي تظهر األطماع 
الكبيرة لشهوة المتشددين السيطرة على سدة الحكم في العديد 
من الدول العربية واالفريقية وان تشكل حزاماً متطرفاً يأكل 
األخضر واليابس تحت اسم الدولة االسالمية أو دولة اإلمارة أو 

أسلمة الدولة.
ثورات الربيع العربي من مصر لليمن، ومن اليمن لتونس ومن 
ليبيا لسوريا تريد أن تنهب السلطة والدولة والديمقراطية والثروة 
وحقوق المرأة وحقوق وحريات االنسان لمصلحة قانون اللحى 

وأسواط المدقنين.
اليوم نقول ألبنائنا وأمهاتنا .. احذروا من االصالح  .. احذروا 
ادعياء الدين والمتاجرين بالفتوى.. احذروا جنة االصالح وعظمة 
أجرة الشهيد عند اهللا.. بل اسألوهم: لماذا ال يرسلون أوالدهم 
لالستشهاد.. أو الجهاد في سوريا ويرسلونكم أنتم يا أبناء الفقراء 

والعاطلين عن العمل..
إسألوا تجار الدين لم ترسلوننا نحن ولم نر أياً من أبنائكم أو 
أوالد عمومتكم أو شباب قبيلتكم أو عشيرتكم يذهبون للجهاد معنا 

في سوريا.. أو في غيرها من الدول.
إلى أبنائنا وشبابنا.. نقول:إنه ومثلما كان أوالد قيادات االصالح 
يدرسون في أوروبــا وأمريكا.. وكنتم أنتم من يتاجر بكم في 
الساحات.. هم اآلن يمارسون نفس السياسة فأنتم من يموت 
في سوريا والصومال ومصر وليبيا  وهم من يستلم ثمن دمائكم 
الطاهرة وأرواحكم الزكية!! أفيقوا فإن السفير الروسي كان أحرص 
عليكم أكثر من حرص هؤالء تجار الحروب الذين وزعوا الجنات 

واللعنات في األرض..
ومن هنا من على صدر صحيفة «الميثاق» لسان حال المؤتمر 
الشعبي العام أدعو رئاسة الدولة والحكومة ورئاسة مجلسي النواب 
والشورى إلى الوقوف أمام هذا التقرير الخطير الذي تسعى بعض 
االطراف   لتوريط اليمن في مشاكل دولية خارجية باعتبار وجود 
مواطنين يمنيين  يحاربون في أراضي دول أخرى  بدعوى الجهاد 

داخل دفاتر االصالح وكإرهابيين في التصنيف الدولي.
من هنا نطالب اآلباء واألمهات والشخصيات االجتماعية التبليغ عن 
كل محاولة جديدة لتسفير أوالدنا الى خارج اليمن بدعوى الجهاد، 
ألننا جميعاً مسؤولون عن حياتهم وعلى مستقبل عالقات بالدنا 
مع تلك الدول التي سيذهب أوالدنا لشن حرب عليها لمجرد رغبة 

فئة بإرسال فلذات أكبادنا للتهلكة تحت مسمى الجهاد.
أخيراً شكراً لمن يفضحون هذه الجريمة وال عزاء لتجار الحروب 
وقتلة شبابنا والمتاجرين بالدين تحت يافطة الجهاد.. جهاد من؟ 

ولمصلحة من؟ ومن يدفع لمن؟ ومن يموت ليستفيد من؟

فضيحة متاجرة اإلصالح بالشباب في سوريا
محمد عبدالحميد سالم

عبداهللا الصعفاني

در للسحاب الماطر في اليمن أن يتكلَّم    لو قُ
لما تردد في القول : هيا كيف.. ما الذي 

تريدونه أيها اليمنيون؟
إذا تأخر المطر خرجتم لالستسقاء قالبين 
األكــوات.. نازعين الصمايط.. طالبين من اهللاَّ 
ع..  الغيث رحمة لألطفال الرضع والشيبات الركَّ
أو حتى رحمة للبهائم العجماء.. فإذا جاء المطر 
ارتفعت صرخاتكم الشاكية من أن بشراً غرقوا 

وبهائم نفقت.
 ومع السحابة كل الحق.. فنحن -وال شماتة في 
الذات- أمة عجب حتى في الموقف من أمطار نحن 
دائماً في أمس الحاجة لهطولها.. ألننا ببساطة 
بلد فقير للماء ال نملك نهراً وليس عندنا من 

األموال ما يكفي لتحلية البحر.
 ولقد مر اليمن بسنين طويلة من شح األمطار 
بصورة ضاعفت المعاناة المزدوجة من أمور كثيرة 
فشلنا في التعاطي معها.. لكن في التغييرات 
المناخية في العالم ما يبشر بانعكاس إيجابي 
على األحوال المناخية في اليمن إذا ما أحسنا 

استقبالها وتوظيفها في ما ينفع.
 ويحمل هذا الصيف بشائر أمطار غزيرة بفضلٍ 
من اهللاَّ ورحمة.. لكننا ما نزال نمارس عادتنا 
القديمة في «القدرية» بمعناها المغامر وليس 
ل».. األمر الذي يفضي إلى  بمعنى «اعقلها وتوكَّ
عشرات القتلى.. حيث شهدت أيام قليلة وفاة 

أربعة عشر شخصاً وما يزال الصيف في أوّله.
 وال أعرف إذا كان في الكتابة عن ضحايا السيول 
تعدياً على أولويات بلد مشغول بالسياسة والحوار 
وضــرب المسامير.. لكن المسؤولية المهنية 
والوطنية واألخالقية تقضي بأن يرتفع منسوب 
التوعية للمواطنين بتجنب مخاطر األمطار 
والسيول.. ألن الذي يحدث أننا نشكو عدم نزول 

المطر ونشكو عواقب ما بعد هطوله.
 مسكين سحاب اليمن وهــو يكرر : ما الذي 

تريدونه بالضبط؟!

مسكين سحاب اليمن..!!

في إطار تنويع وسائله اإلتصالية بجمهوره

الزعيم يفتتح صفحته الرسمية على الفيسبوك
في إطار تنويع وسائله االتصالية بأعضاء المؤتمر الشعبي  

العام وحلفائه وأنصاره ومحبيه افتتح الزعيم علي عبداهللا 
صالح الخميس الماضي صفحته الرسمية على شبكة التواصل 

االجتماعي «فيس بوك»..
وقد وجه الزعيم عبر صفحته التي نالت اقباالً واعجاباً شديدين 

رسالة لنشطاء الفيس بوك افتتح بها صفحته..
وفي رسالته التي بدأها الزعيم بقوله: «أبنائي وبناتي، شباب 
الفيس بوك.. ومن خاللكم، لكل زوار هذه الشبكة، الفاعلة، التي 
يقولون إن عدد مستخدميها يجعلها واحدة من أكبر المجموعات 
البشرية على وجه األرض»، قال: «افتتح صفحتي الرسمية، 
ألكون معكم، في مساحة اليمن بشكل عام، ومساحة المؤتمر 

الشعبي العام بشكل خاص على هذه الشبكة».
ر الزعيم: «إنني حين أستعيد صورة آليات  وفي رسالته تذكَّ
التواصل، التي كانت متوافرة لنا وأنا في عمركم، أتساءل: هل 
تدركون كم كانت صعوبة التواصل الى وقت قريب جداً في بلدنا.
وهل تدركون، النعمة التي انتم عليها اآلن، من حيث سهولة 
تبادل المعلومات، ومناقشة األفكار، ومتابعة كل جديد.. ان هذا 

حافز لكم لكي تستزيدوا من العلم، وتحسنوا العمل».
مخصصا رسالة لـ»أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، 
وأحزاب التحالف الوطني ومختلف القوى السياسية والمستقلين 
وجميع فئات الشعب، الذين صمدوا خالل فترة أزمة عاصفة، 
أرادت أن تقتلع العمل الحزبي، وتعيد اليمن إلى ماقبل التعددية، 
وهي التزال تحاول جر البالد خارج مشروع الوحدة والديمقراطية، 
فاني أعتبر انضمامي في هذه الشبكة، نوعاً من الشكر لكم، 
واإلعجاب بعملكم، ودعوة لكي يتواصل هذا العمل خالل الفترة 

القادمة.
وقال: «إن األوطان، ليست كراسي حكم، ولكنها هوية وشعب 
وأرض، ونحن نتمنى أن نواصل خدمة هذه البالد، مواطنين 
فيها كما خدمناها رؤساء، نحميها.. بمزيد من التمسك بالحرية، 
والديمقراطية، وبالوحدة، وبالحوار طريقاً وحيداً لالختالف، 

وباالنتخابات وسيلة لحماية المشروعية الوطنية للحكم.
لزيارة صفحة الزعيم على عبداهللا صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام زوروا الرابط التالي: 
https://www.facebook.com/Afash.Yemen

لوثة جنون زنطاوي اإلصالح
الــلــواء علي محسن  

األحمر.. طنطاوي 
ـــذي كــان يحبذ  اليمن ال
ــم،  أن يــدعــى بــهــذا االس
أعلن مؤخراً انه سيترشح 
في االنتخابات الرئاسية 

الــمــقــبــلــة فــي فــبــرايــر 
٢٠١٤م لتولي منصب 

رئيس الجمهورية.. سواء 
بـــالـــتـــوافـــق أو 
مرشحاً لألحزاب 
للقاء  (ا لثورية  ا

نه  أل  ( ك لمشتر ا
مؤتمر  أن  يعتقد 

ـــحـــوار الــوطــنــي  ال
الشامل سيفشل.

لعتنا  طا هــكــذا 
صحيفة «االتحاد» 
اإلمــــاراتــــيــــة.. 
ــع «مـــأرب  ــوق وم
برس»، والعملية 
ج  تحتا ال  سهلة 
سوى إجراء مقارنة 

بسيطة بين طنطاوي 
مصر.. المالئ السمه 
والخبير  ومــوقــعــه 
االســتــراتــيــجــي في 
الوطن العربي، وبين 
ـــاوي اإلصـــالح  ـــط زن

الذي ينطبق عليه القول السائد 
في اليمن «الــنــاس خارجين من 
السوق والزنطاوي داخل إليه» هو 
والمتزلفون والمنتفعون بجواره 
الذين ينفق عليهم زنطاوي من 
الرديات وقيمة التعيينات والمواد 
البترولية والذخائر واألسلحة التي 
يقوم ببيعها من فائض مخصصات 
الوحدات التي يقودها، إلى جانب 
الهبات القطرية التي تتدفق عليه، 
وبهذا صدق زنطاوي نفسه فانبرى 

ليعلن أن االضطرابات 
ــمــر فــي  ــســت ســت
ــن وأن  ــم ــي ال
ـــر  ـــم ـــؤت م
ــــحــــوار  ال

سيفشل 
وأنه البد أن 
يكون رئيساً 
لليمن، متناسياً 
تاريخه الملطخ 
بدماء األبرياء، وبما 
نهبه واستولى عليه 
من أراضي وعقارات 
ومــــزارع المواطنين.. 

والدولة.
فالجنون فنون.. خاصة وان لوثة 
الجنون داهمت زنطاوي اليمن، 
بينما مؤتمر الحوار لم تمض 
عليه سوى عشرة أيــام من 
بداية الجلسة االفتتاحية 

األولى.
ــادة  ــي ــق ــة ل ــب ــس ــن ــال وب
مايسمى بـ«الثورة» إذا 
ســلَّــم البعض بــأنــه كما 
يدعى ويحلو لزبانيته وصفه 
به بأنه قائد الثورة وحاميها، 
فالحقيقة ليس هناك ما يسمى 
قائد الثورة، وإذا كان هناك من 
قائد لالعتصامات واالحتجاجات 
في الساحات والجامعات اليمنية 
ــان الناشطة  ــرم فــهــي تــوكــل ك
السياسية والحائزة على جائزة 
نوبل للسالم والتي سبق وأن دعت 
علي محسن األحمر إلــى تقديم 
استقالته من الجيش والخلود إلى 
الراحة ليتسنى للقيادة السياسية 
أن تستكمل إجراءات تطبيق هيكلة 
القوات المسلحة وليتنفس الناس 

الصعداء..
فهل سيفهم.. ويرحل..؟؟

محاكم تفتيش جديدة في جامعة صنعاء
مناشدة بوقف حكم الموت جوعاً ألسرة الدكتور فرحان

(يس) على ياسين

اصدارات بريدية جديدة للعام 2013م

الكاتب المتميز محمود ياسين عندما يتعرض  
العتداء من قبل ظالميين فجر السبت وهو يبحث 
عن دواء.. فذلك يعني أن الكلمات الصادقة التي يمنحها 

من نور أعماقه تبهر عيون الخفافيش..
محمود ياسين .. يكتب من أجل الوطن واإلنسان وضد 

الطغيان والفساد واإلفساد.. وخفافيش الظالم..
نتضامن مع صاحب القلم الموقف محمود ياسين.. وألف 

ألف ياسين عليك وال نامت أعين الجبناء.

أصــــــدرت  
الــهــيــئــة 
للبريد  ــامــة  ــع ل ا
والتوفير البريدي 
نسخة جديدة من 
الطوابع البريدية 
ــا  ــدده ــغ ع ــال ــب ال
١٧ طابع بريدي 
ــع  ــواب خــمــســة ط
ليمني  ا للعسل 
وطــابــع لليوبيل 
الــذهــبــي للثورة 
اليمنية ٢٦سبتمبر 
ـــع آخــر  ـــاب و١١ط
تضم معالم وصور 
بــريــديــة اخـــرى 
وبــأســعــار رمزية 

متفاوتة..

أصــــــدرت أصــــــدرت أصــــــدرت 
الــهــيــئــة 
للبريد  ــامــة  ــع ل ا
والتوفير البريدي 
نسخة جديدة من 
الطوابع البريدية 
ــا  ــدده ــغ ع ــال ــب ال
 طابع بريدي 
ــع  ــواب خــمــســة ط
ليمني  ا للعسل 
وطــابــع لليوبيل 
الــذهــبــي للثورة 
سبتمبر 
ـــع آخــر  ـــاب ط
تضم معالم وصور 
بــريــديــة اخـــرى 
وبــأســعــار رمزية 

أصــــــدرت 

إيمان.. بألف رجل
إيمان النشيري قامة مؤتمرية   

مازالت تشكل أزمــة بالنسبة 
لبعض المنسلخين والقشور الميتة التي 
تساقطت ليتعافى منها جسد المؤتمر..
وليس جديداً أن تظل مستهدفة من 
قبل هؤالء فهم ينظرون إلى صمودها 
بحسرة شديدة عندما تهافتوا منذ 
اللحظة األولى على اإلغراءات الرخيصة، 
ولتبقى إيمان النشيري امرأة بألف رجل 
من هؤالء، وهي تذكرهم دوماً، كيف 
يفرض االحترام وتعلمهم ماهي مواقف 

الرجال.

تواصل رئاسة جامعة   
ــعــاء قــطــع مــرتــب  صــن
الدكتور عبدالرحمن أحمد ناجي 
فرحان دون سبب قانوني.. رغم 
أن حكم المحكمة اإلدارية ألزم 

قيادة الجامعة بصرف مرتباته.
ــــداً أن يــمــارس  ــف ج ــؤس م
أكاديميون هذه العقوبات وكل 
هذه االحقاد.. ومؤسف جداً أن 
رئيس الجامعة ال يستطيع أن 
يوقف هذه الحرب القذرة ضد 
ــراد إذاللــه  أكاديمي جامعي ي

حزبياً بلقمة عيش أوالده رغم 
ــؤدي مهامه على أكمل  أنــه ي
وجه.. وإال ماذا يعني وقف مرتبه 

لعدة أشهر.
«الميثاق» تضع القضية أمام 
وزير التعليم العالي للتدخل 
ــــف مــحــاكــم التفتيش  ووق
الجديدة التي تمارسها رئاسة 
جامعة صنعاء ضد األكاديميين 
الذين ال ينتمون لحزب االصالح 
وليدركوا أن األرض كروية 

وتدور.. وتدور.


