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كامل الخوداني

المؤتمر الشعبي ومسيرة الوحدة
لم تكن الوحده بالنسبه للمؤتمر الشعبي العام شعارا للمزايده 
اولدغدغةلعواطف الشعب من اجل الحصول على الشرعيه والشعبيه 
كما انها لم تكن خيار ضروره يراد بها الهروب من ازمات ومؤامرات 
الداخل ولم تكن حال اجباريا فرضه العجز عن حل االشكاالت السياسيه 
واالقتصاديه واالجتماعيه وانما كانت الوحده بالنسبه للمؤتمر ثابتا 
وطنيا وارضيه نشأ عليها المؤتمر وكانت محددا لسياساته وتوجهاته 
ومواقفه سواء منذا تأسيسه كمؤتمر يمثل كل فئات وشرائح الشعب 

في عام واحد وثمانين او كحزب سياسي في عام تسعين...
لقد اخذ المؤتمر الشعبي العام على عاتقه مسؤولية بناء الوطن منذ 
والوطنيين على تحقيق احالم  تأسيسه وعمل جاهدا مع كل الشرفاء
وآم��ال وطموحات اليمنيين جميعا ليس في حدود امكانيات الوطن 
المتاحه والمتواضعه وانما تجاوزها من خالل انتهاجه لسياسات خارجيه 
على درجة عاليه من المرونه والدبلوماسيه عززت امكانياتنا المحدوده 
ورفدتها بما جعل المؤتمر قادر على تحقيق الكثيرمما كان يحلم ويصبو 
ويطمح اليه المواطن اليمني ولن اجاوز الحقيقه اذا قلت انه تحقق للوطن 

والمواطن الكثير مما لم يكن يحلم ونحلم به...
لم تكن الوحده هدف المؤتمر والغايته كمكون سياسي النه كان 
في حينها كيان لكل المكونات و التيارات السياسيه اليمنيه بواسع 
طيفها اليساري واليميني والقومي ولم يكن المؤتمر يسعى اليها من 
اجل ان يجعل منها منجز يضاف للرصيد الشخصي المينه العام حينها 

وانما كان يسعى اليها النه كمؤتمر يظم جميع 
فئات وشرائح الشعب يعبر عن تطلعات وآمال 
الشعب اليمني باكمله وكان الشعب يريد الوحده 
وكان المؤتمر هو المعبر عن هذه االراده فكان 
ان تحققت ارادة الشعب واعيد تحقيق الوحده 
في مغامرة كان يمكن ان يكون ثمنها المؤتمر 
الشعبي العام اذ ان الوحده ترافقت مع خروج 
االح��زاب السياسيه الى العمل العلني ولم يكن 
المؤتمر حزب حينها ووجد نفسه في معمعة 
الحياه السياسيه وسط احزاب يبلغ عمر تجربة 
كل منها مااليقل عن االربعه عقود ومع هذا فقد 

كانت الوحده بالنسبه للمؤتمر اغلى من المؤتمر نفسه...
كانت الوحده بالنسبه للمؤتمراغلى من كل المناصب والمواقع الحكوميه 
ورغم هذه التنازالت من اجل الوحده فلم يقبل الطرف االخر فاعقبها 
المؤتمر بتنازل آخر هو توقيع اتفاقية العهد واالتفاق ومع هذا واصل 
الطرف االخر تصعيده وابتزازه ظنا منه ان كل تنازل يقدمه المؤتمر 
دفاعا عن الوحده هوضعف من المؤتمر فواصل تصعيده الذي انتهى 
بحرب االنفصال في عام اربعه وتسعين والذي لم يخوض فيها المؤتمر 
الشعبي هذه المره حربا سياسيه او دبلوماسيه او اعالميه وانما مواجهه 
عسكريه قدم فيها المؤتمر قوافل من الشهداء من ابنائه واعضائه في 

الشمال والجنوب ...
وقد يطول الحديث عن المعارك التي خاضها المؤتمر دفاعا عن 
الوحده لكنها بدون مبالغه قد تكون بعدد االيام التي مرت علينا ليس 
من تاريخ الثاني وعشرين المجيد وانما من تاريخ تأسيس المؤتمر 
الشعبي العام وآخرها المعركه المستمره التي تدور احداثها امام 
اعين الجميع منذ بداية ازمة الفين واحداعشر الى اليوم والتي تنازل 
فيها المؤتمر عن حقوقه الدستوريه في السلطه بمختلف مؤسساتها 
سواء الرئاسه او الحكومه او مجلس النواب وذلك حفاظا على وحدة 
وامن وسالمة واستقرار الوطن وحفاظا على دماء ابنائه الزكيه التي هي 
اغلى من ان تراق قطرة واحده منها في سبيل اي مكسب سياسي...

وتشاء االقدار اال ان تضع على عاتق المؤتمر مهمة الحفاظ على 
وحدة الوطن في هذه اللحظات الحرجه التي تكالبت فيها كل القوى 
داخليا وخارجيا على الوطن في محاولة لتمزيقه وتقسيمه وكعادة 
المؤتمر حزب المهام الصعبه واالنجازات العظيمه حزب الوطن الذي 
الينفصل عنه واليتأخر عن الذود عنه فلم يتأخر في تلبية نداء الوطن 
ات  وسارع الى انقاذه من المؤامرات وقف المؤتمر رافضا كل االغ��راء
الداخليه والخارجيه متحديا كل الضغوطات والتهديدات الداخليه 
والخارجيه مستمدا ارادته من ارادة الشعب مستمدا صالبته وشموخه 
من صالبة ورسوخ وشموخ تراب وصخور وجبال الوطن فانتصر لوحدة 

اليمن ارضا وانسان

Yomna Ahmed

هدفي ال��ق��ادم انتظر عيد 
سبتمبر وعيد األضحى فقط 
على شان الكهرباء ما تنقطع 
..كما عودتنا غرفة التحكم !!!!
اج��ازة وكهرباء قمة الرخاء 

واالستقرار في األعياد

بشرى العامري

خلط بعض علماء الدين بين 
السياسة والدين لدرجة اننا 
حين نسمع بعض حديثهم 
النعلم هل هو وعض وارشاد 
ام مجرد آراء سياسية فقط ...
همسة في اذن رجال الدين 
م��ن اراد م��ن��ك��م ان ي��م��ارس 
ة  السياسة فليخلع عنه عباء
الدين ويرتدي بدلة السياسة 
وي��ك��ف��ي ت��ش��وي��ه��ًا ل��الس��الم 

لمبررات شخصية ال أكثر.

بسام الشوذبي

داخ��ل العاصمه وف��ي بقية 
محافظات الجمهوريه عندما 
يستحي اإلخواني ان يعترف 
ب��إن��ت��م��ائ��ة ل���ح���زب اإلخ�����وان 
وعندما تنظر ال��ى المواطن 
البسيط ي��ص��رخ ب��ك��ل فخر 
"أنا مؤتمري وعندما تلتفت 
ح��ول��ك وت���س���أل اي شخص 

يصادفك "الطارف" 
ه��ل تحب الزعيم الصالح 
؟ويجيب عليك بثقه "نعم" 

ومن ذا الذي يكرهه ..
ف��أع��ل��م أن اإلخ�������وان قد 
سقطوا  تلقائيًا دون أدن��ى 
م���ج���ه���ود ِم���م���ن ي��رون��ه��م 

خصومهم

احمد دشيلة

ح��ت��ى ُح���روف���ن���ا وك��ل��م��ات��ن��ا 
أصبحت تحتاج إل��ى محامي.. 

ة" .. نحن ننطقها ب�� براء
بث"

ُ
وغيرنا يفهمها ب�� خ

عبدالرحمن األهنومي

ف��ي ال��ذك��رى الثالثة عشر 
لالنتفاضة ال تزال الصالة في 
األقصى عالقة بين مفاوضات 
ال��م��ت��رن��ح��ي��ن ف����ي أح���ض���ان 
الصهيونية وحبيسة الجهاد 

في سبيلها...
وال زال���ت ح��واف��ر االح��ت��الل 

مدنسة للقدس واالقصى.

Yasser Almohallil

كان اقتحام المسجد االقصى 
خط احمر .. و بفضل " حماس 
قطر " و حكومة هنية اصبح 

خطًا بال ألوان.

مجاهد الخمري

إذا أخفيت جهلك جيدًا .. لن 
يؤذيك أحد، لكنك لن تتعلم 

أبدًا.

Mahmoud Haddad

العرب...
ي��ري��دون أن يفتحوا العالم 
وهم عاجزون عن فتح كتاب, 
وي��ري��دون أن يخوضوا البحر 
وهم يتزحلقون بقطرة ماء, 
ويبشرون بثورة ثقافية تحرق 
األخضر واليابس ، وثقافتهم 
التتجاوز ب��اب المقهى الذي 

يجلسون فيه....

محمد غبسي

ازدحمت أيامنا بأعياد الَدم...
وفاضت الذاكرة بالجثث...

لم يتبق في العام سوى يوٍم 
واحد...يعيش فيه القاتل نيابة 

عن الشعب. 

طارق عبدالله علي الحداد       
طارق عبدالله علي الحداد       

 محل وتأريخ الميالد: صنعاء 1982/11/4م
-بكالوريوس علوم سياسية جامعة صنعاء بتقدير 

جيد للعام 2008م. 
-بحث التخرج حول )) أبعاد انضمام تركيا لالتحاد 

األوروبي ((. 

-دورات لغة انجليزية معهد أكسيد. 
-دورات في مجال الكمبيوتر. 

-دورة فى مركز كيوتك عن التسويق والمبيعات 
وخدمة العمالء.

-خمس سنوات في الشئون اإلداري���ة والعالقات 
العامة لدى مركز القلب الحديث والجراحة الخاصة.

صورة
وتعليق

صالح علي عساف ...
بذلوا الجل هذا الوطن دماءهم وأرواحهم أفال يستحقون شيئًا من التقدير..؟!

مقتطفات

كتاباتهم

شخصية
األسبوع

فصل الدين 
عن السياسة

ال���م���واق���ف ال��س��ي��اس��ي��ة 
ت��ت��غ��ي��ر ت��ب��ع��ًا ل��ت��غ��ي��ر 
المصالح, وهذا طبيعي, 
ففي السياسة ال توجد 
عداوة أو صداقة دائمة, 
بل مصالح مشتركة، لكن 
عندما يتم ربط المواقف 
السياسية بالدين فإنه 
ي��ت��ح��ت��م ع��ل��ي��ك تغيير 
خطابك الديني بناًء على 
تغير مصالحك, وهنا نقع 
في المحظور, ألننا ربطنا 
الثابت بالمتغير، وجعلنا 
ال��دي��ن سلعة ف��ي سوق 

المتغيرات السياسية.
ل��ذل��ك ق��ل��ن��ا ل��ك��م يجب 
ف����ص����ل ال������دي������ن ع��ن 
السياسة, احترامًا للدين 
وت��س��ه��ي��اًل ل��ل��م��ن��اورات 

السياسية.

علي البخيتي

الكهرباء و لعنات الصغار!!!
الكهرباء احدى اساسيات البنية التحتية ألية 
دولة بل ومن الضروريات االساسية الستمرار 
الحياة العملية على هذه البسيطة.. وعلى ما 
يبدو ان وزي��ر الكهرباء لم يسافر الى دول 
خ��ارج اليمن لكي يعرف اهمية الكهرباء 
بالنسبة لشعوب العالم وما تسببه من نهضة 
وتقدم في جميع مناحي الحياة.. بل اعتقد 
انه سافر ويعرف كل ذلك ولكن غلبت عليه 
شقوته لكي يحطم احالم النهضة في هذا 

البلد المسكين.. 
يا وزي��ر الكهرباء: غالبيتنا يعلم ببيعك 
للكهرباء في السوق السوداء عبر شركاتك 
وشركات اقاربك للمقاوالت وعن المناقصات 
العمالقه الصالح ابراج الكهرباء والكابالت.. او 
من خالل بيع المواد التشغيلية البديلة للطاقة 
كالمولدات و)المواطير( واستهالك المواد 
البترولية لذلك .. نعلم ان لك حصص من كل 
صفقة يقومون بها وان سوقهم سيصاب 

بالكساد اذا استمر التيار الكهربائي ..
معظم أب��ن��اء الشعب يعلمون ان لديكم 
مرتزقة يعملون لصالحكم في تفجير االبراج 
وتعلقون اللوم على ابناء محافظة مأرب وهم 
بريئون من اعمالكم القذرة.. حتى وان كانوا 
لمجتمعات قبلية فهم يعلمون ان هذا العمل 
خاطئ شرعا وعرفًا وقبليًا النهم يعرفون 

ال��ع��ي��ب ب��ع��ك��س��ك اي��ه��ا ال��م��ت��م��دن 
المتحضر النهم الشباع بطنك على 

حساب ابناء وطنك .. 
يا وزير الكهرباء .. يكفي مزايدات 
اعالميه ح��ول ما يصيب الكهرباء 
من اتالف بفعل فاعل او من خالل 
خ��روج المحطات الناقلة للطاقه 
الكهربائيه وانكم بصدد اصالحها .. 
تلومون القبائل باستهداف خطوط 
النقل وعند نزول القوات المسلحه 

تقوم تلك القبائل بحمايتها تجدون عذرًا آخر 
مثل تعطل المحطة الرئيسية او غيره من 
االسباب لتكملوا مشوار النهب للمال العام .. 
خالل ثالثة اعوام وانتم تمارسون الخدع 
وال��ك��ذب وال��دج��ل واللعب بأعصاب الناس 

بأنكم تؤدون عملكم على أكمل وجه .. 
يا وزير الكهرباء: هل تعلم ان هنالك امراضًا 
يموتون في غرف العمليات وغرف العناية 
المركزة بسبب انقطاع الكهرباء.. هل تعلم 
ان هنالك نساء واطفال وعاجزين يموتون 
في المناطق الساحلية من شدة الحر بسبب 

انقطاعات الكهرباء ..
هل تعلم ان وزارت��ك��م سبب في انقطاع 
األرزاق وتعطيل اعمال الناس من خياطين 
ونجارين و حدادين وعمال مصانع و غيرهم 

..
ه��ل تعلم ان ال��ك��ه��رب��اء سبب 
في تعطيل االدوات الكهربائية 
ل��ت��ي ال يحصل عليها  المنزلية ا
معظم الناس إال بعد شق االنفس..
هل تعلم لو انك قمت باجراءت 
ت��واف��ر م��ص��ادر بديلة للطاقه 
بالمبالغ التي صرفتها وزارت��ك 
على محطة م��أرب الستطعتم 
تغطية اليمن وجيبوتي وربما  
سلطنة عمان بالكهرباء.. ولو سألتني وانا 
المواطن البسيط الذي ال يعلم عن هندسة 
الكهرباء شيء الجبتك ان المصادر البديلة 
مثل مزارع الرياح في مناطق مسالمة مثل 
تهامة او محطات توليد الطاقة من البحر 
االحمر كما تفعل معظم ال��دول النائية 

واالشد فقرًا منا.. 
هل تعلم ان ابني الصغير ذو االربعة اعوام 
عندما تنقطع الكهرباء يقول مباشرة: )طفوا 
الله يلعنهم عيال ..( ومثله آالف االطفال 
الصغار الذين ستصيبك و وزارتك لعناتهم.. 
ي��ا وزي���ر ال��ك��ه��رب��اء وي���ا ح��ك��وم��ة ال��وف��اق: 
استحوا على انفسكم و اعلموا ان المال زائل 
و ان هنالك االف الدعوات من اناس مساكين 

ستصيبكم ولو بعد حين..!

اسامه رشدي

Waleed Al-Hemmeary

عندما اسمع واقرأ أي منشور يتكلم عن إسقاط الحصانة وغيره 
 له 

َ
من الكالم في هذا الباب، يخيل لي بأن يمننا الحبيب لم يبق

سوى هذه الحصانة ليسقطها,, وتكون آخر طعنة يوجهونها 
لنظام صالح!!!!

نسى هؤالء أننا لم نستطع التحرر من كلفوت!! وضرب الكهرباء,, 
راج��ع��وا حساباتكم, حصانة صالح ال ت��زال بعيدة ج��دًا عن 

طريقكم.
ليس حبًا في الرجل ولكن هذا هو الواقع..!!

راجعوا حساباتكم

صادق السالمي

االستهتار بالشعب
لكلفوتي  ا لعهد  ا
يتنمر على اليمنيين 
مستقويا باألجنبي. 
م����ا ي��ف��ع��ل��ه ج��م��ال 
ب����ن ع���م���ر وه��ي��ئ��ة 
رئ�����اس�����ة م���ؤت���م���ر 
ال��ح��وار ه��و انقالب 
ع��ل��ى م��ب��دأ ال��ح��وار 
ي���ه���در أي����ة ف��رص 
ت����واف����ق س��ي��اس��ي 
ومجتمعي واس���ع. 

وأك��ث��ر م��ن ذل��ك ه��م يخرقون 
ب��وق��اح��ة ال��م��ب��ادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية وق���رارات 
مجلس االم��ن الدولي من خالل 
فرض مخرجات على اليمنيين 

ح��ت��ى ال��ش��ك��ل��ي��ات ال 
يراعونها وه��م أول 
م��ن ي���دوس عليها 
وال ي��ب��ال��ي وب��غ��ط��اء 
دول��������ي, ال ي��م��ك��ن 
تفسير سلوك هؤالء 
ال���ك���الف���ي���ت خ����ارج 
س���ي���اق االرت����ه����ان 
ل���ل���خ���ارج, وإال هل 
ك��ان��وا سيتصرفون 
على ه��ذا النحو من 
االس��ت��ه��ت��ار بالشعب اليمني 
وبالمشاركين في الحوار الوطني 
وبالنظام الداخلي لو لم يكن 
اليمن قد وضع تحت الوصاية 

األجنبية...

Sami Ghaleb


