
ــداه األمين العام لجامعة الــدول  القلق الــذي أب
العربية أو باألصح (العّريبة) أحمد أبــو الغيط 
جراء انتشار الكوليرا في اليمن هو قلق مدفوع 
الثمن وليس نابعًا عن مشاعر عربية او دينية 
او انسانية او اخالقية، واطــالق مناشدته للدول 
المانحة بتقديم األموال لحكومة مرتزقة الرياض 
هو مجرد اعالن مدفوع الثمن، هذه هي الحقيقة.. 
وببساطة كيف يمكن ان نصدق قلق ابو الغيط من 

الكوليرا التي قتلت قرابة «٤٠» يمنيًا..!! بينما جامعة (العّريبة) لم 
نسمع منها مثل هذا القلق، وتحالف العدوان الذي تقوده السعودية 
ضد اليمن للعام الثالث أودى بحياة عشرات اآلالف من المدنيين 

األبرياء من االطفال والنساء والشيوخ؟!
ولماذا ابو الغيط «يقلق» اآلن وفي هذا الوقت بالذات ويعمل من 
الكوليرا مشكلة و«ال يقلق» من استمرار العدوان والحصار البري 
والبحري والجوي على الشعب اليمني بدون مسوغ قانوني.. واضح ان 
الجامعة العربية تريد ان تبتز البقرة الحلوب بنفس اساليب ترامب 
النها تدرك ان العدوان والحصار هو السبب الرئيسي وراء الكارثة 

االنسانية التي تعاني منها اليمن؟
المثير للسخرية هو ان تقلق جامعة (العّريبة) من انتشار 
الكوليرا، وهذا الوباء لم يقتل اال عشرات اليمنيين وهو عدد ال 
يقارن بأي مذبحة من آالف المذابح التي ارتكبها العدوان السعودي، 

ولم نسمع انها عبرت عن قلقها ازاء أي من تلك الجرائم المروعة 
،كما لم يسبق ان عبر ابو الغيط عن قلقه  من استمرار تعرض 
الشعب اليمني لحرب ابادة وقصفه من قبل السعودية بأسلحة 

محرمة دوليًا.!!
تبًا لجامعة (العّريبة) وألمينها العام ولكل تحالف التآمر الوهابي 
وادواتــه.. كان األْولــى ان يطالب ابو الغيط دول العالم بتقديم 
األدوية والمستلزمات الطبية واألغذية لمساعدة الشعب اليمني 
والضغط على السعودية لفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية 
اليمنية.. ال أن يطالب الــدول المانحة بتقديم األمــوال للصوص 
والخونة والمتآمرين والذين ُيعدون مع جامعة (العّريبة) شركاء في 
قتل االطفال واخطر كوليرا تبيد الشعب اليمني، وخطرهم المدمر 

يجتاح حاضر ومستقبل شعوب األمة العربية بكل وحشية..
نعم، هؤالء أخطر من الكوليرا والمجاعة وغيرها من األمراض 
الفتاكة والتي يمكن التغلب عليها.. لكن وبــاء العمالء والخونة 

والمتآمرين هو الذي العالج منه ويهدد فعال بموت 
امة العرب والتي باتت تحتضر في بقاء هذا الوباء 
ينخر رؤوس قــيــادة الشعوب والمنظمات التي 
تحمل مسمى عربيًا.. ومن األولى التخلص من هذا 
الوباء كضمان لتشافي الجسد والعقل العربي من كل 
األمراض والصراعات والحروب العبثية التي تمزق 

جسد امتنا بكل وحشية.. 
ليست هــنــاك وقــاحــة أكــثــر مــن وقــاحــة جامعة 
(العّريبة) وبقية المنظمات الوهابية التي تخفي قبحها خلف 
مسميات اسالمية ونجدها تتلذذ بحقد وترقص طربًا الستمرار 
حرب االبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني سواء قتًال بصواريخ 
وقذائف تحالف العدوان أو جوعًا وأمراضًا عبر تشديد الحصار على 
اليمن ومباركة منع السعودية ادخال األدوية واألغذية بدعوى 

كاذبة.
كل األوغاد ال يجدون إّال القلق، مثلهم مثل المجوس األكثر فرحًا 
واستفادة من قتل الشعب اليمني وتدمير بالده على أيادي الحمقى 
واالغبياء من حكام دول خليجية وعربية، ألن هذا الشعب هو الذي 
ظل يتصدى للمد الفارسي على مدى التاريخ وليس آل سعود ومن 
لف لفهم الذين يتركون مؤخرتهم مفتوحة إليران ويهاجمون 
اليمن، محاولين ان يثبتوا ان الرئيس السوري السيد بشار االسد 

جاَنَب الصواب وأنهم ليسوا مطعوني الرجولة!!
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جامعة «العّريبة» قلقة!!
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

أخطر شيء في السياسة عندما ال يدرك 
كــل طـــرف مــن الــالعــبــيــن قـــوة خصمه 
وقدرته النافذة على إحداث التآكل القاتل 
في جسد اآلخر وجسد الذات ، والنتيجة 
انهيار الوطن بسوء النوايا ، وفساد اإلرادة 

، وعبث اإلدارة.
ر 

ّ
Û  ولذلك دعوني أعلق الجرس وأحذ

مــن خــطــورة تغيير الــتــكــويــن النفسي 
واألخـــالقـــي لــقــاعــدة كــبــيــرة خصمًا من 
ــذوق العام ،  الرصيد الشعبي في بنك ال
فأين هي اإلرادة السياسية وأين هي اإلرادة 
الشعبية سواء رأى بعضنا البالد في بداية 
رحلة األوضــاع أو نهاية مطافها ؟ وهل 
مون بحتمية العمل على أن 

ّ
من عقالء يسل

يكون القادم أفضل؟
Û  يا أوالد بلدنا.. آن األوان لالعتراف بأن 
المشهد الوطني شديد القتامة، وأن فيه 
ما يستحق أن نراه بعين الثأر من الذات 
مس مسارات الصواب 

ُّ
الفاسدة الفاشلة وتل

، متسلحين بحقيقة أن الحكمة يجب أن 
ِبل بتسليم زمام 

َ
تكون ضالة كل يمني ق

مواقفه لشياطين وأبالسة اإلقليم واألرض.
Û  المشهد يؤكد أن كل طرف يبحث 
عن التمكين حتى داخل اللون السياسي 
المتحالف.. والــالفــت أن من يتمكن من 
شــيء ال يفعل شيئًا غير تفعيل وتيرة 
إنتاج الفشل وإثارة المشاكل.. والحظوا ما 
يجري من ممارسة السياسة ، واإلدارة إلى 
وسائل إعالم إلى القضاء ، والغذاء ، والدواء 
حتى أبجديات الذوق العام في الشوارع.. 
ــة واقــع المسئول  ل دالل وال بــأس من تأمُّ
الحكومي الــذي يجعل من الكذب خبزه 

اليومي وال يجد ما يردعه.
Û  أنظر فــي صنعاء وأنــظــر فــي عدن 
وأنظر لما يــراد لمأرب وحضرموت وما 
يحدث لتعز وباقي المحافظات المعلقات، 
فتتملكني الرغبة في أن أقسم غير حانث 
بأن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه أو 
يرفق به وأن ما يراد له هو أسوأ من معنى 
ُمن نظام 

ُ
أن يعيش الشعب في ربع دولة وث

وفقر وجوع ودواء فاسد ، فضًال عما هو 
حاضر في معنى " البلد العشوائي " حتى 
صرنا ننام ونصحو على عدوان واحتراب 
ومشهد سياسي مرتبك يعكس نفسه 
على الحياة واالقتصاد بل وعلى الحالة 

األخالقية.
Û  وحــيــث إن الغالبية يستيقظون 
ــاري مــزعــج فــال يجدون  بعد عــشــاء إخــب
في السياسة ما يأكلونه، فال مناص من 
تذكير مــن ال يـــزال فــي صــدورهــم شيء 
من ضمير وفي أدمغتهم شيء من عقل 
د ذهني.. افعلوا شيئًا.. أي شيء وإال 

ُّ
وتوق

طاردتكم لعنات األرض والسماء.

افعلوا شيئًا..
أي شيء..!!

ّبارة 
ُ
شوف يا عبدوربو.. باقول لك خ

يمكن تفهمها وتعمل بالنصيحة اللي 
فيها..

قبل أكثر من ثالثين سنة، نشرُت 
مقاالت أزعجت قيادة البلد «الشطر 

الجنوبي حينها»..
الجماعة زعلوا مني كثير، وأحالوني 
الى هيئة سياسية مركزية للتحقيق 
معي، أعتقد أنك تذكر ذيك الهيئة 

وتعرف ايش تعني بالضبط؟
أيوه، اللجنة العليا للرقابة الحزبية 
ــلــي كــانــت تـــدق عـــار المخالفين  ال

للعظم!
كانوا يتهموني يومها باتهامات 
ما أنــزل الله بها من سلطان بسبب 
كتاباتي النقدية.. ومافيش داعي 
أقــول لك ايــش هي ذيــك االتهامات 
بوها 

ّ
ألنها نفس االتهامات اللي رك

الجماعة ذون فوق عارك اليوم، مع 
الفارق بيننا وبين أيامنا وقضايانا.

المهم يا صاحبي.. بعد التحقيق 
ــَوك الــلــي فــيــه، مــا القـــوش عليَّ 

َ
والــل

تهمة مضبوطة على مقاسي.. فأحالوا 
الموضوع الى أعلى هيئة قيادية في 
البلد (المكتب السياسي) وقالوا لهم 
نا بعاره.. شوفوا لكم 

ْ
: هذا الليد حَوش

ة معه.
َ
ِصْرف

المكتب السياسي برضه كان فيه 
حبوبين.. قالوا : أحسن حل نبعثه 
لــلــدراســة فــي الــخــارج.. هــو يــدرس 
ويستفيد ويتفّسح وينسى الُجنان 
حقه.. ونحن نرتاح من عاره كم سنة.
وب... ذلحين اسمع نصيحتي يا حبُّ

أنا يومها أزعجت شوية رفاق، وفي 
األخير سّدينا أنا وهم..

بس الليد حقك جلجل أبو الجالجل 
ة ال إله إالَّ الله!! مَّ

ُ
أزعج أ

هذا الليد جالس يلعب بالستيشن 
بخلق الله.. مافيش مع عاره ِمْهَرة وال 
شغلة، وال عند شقاديفه مؤهل وال 
شهادة، وال براسه علم وال قضية.. 
والتعليم والله العظيم مفيد جدًا.. 
على األقل قده بال تربية، مايقعش 

كمان يكون بال تعليم.
أستحلفك بالعزيز القدير ابعثه 
برع يدرس سياسة، اقتصاد، ادارة، 
عسكرة، منجرة، طنجرة.. أي حاجة.. 
الــمــهــم يستفيد ويــفــيــد ويــعــرف 
قيمة العلم واألخالق عند الشعوب 

مة والمثقفة.
ّ
المتقدمة والمتعل

أستحلفتك بالله يا شيخ... واالَّ قدك 
عارف شقدفتي كيف شكلها!

وف 
ُ

ش
ياعبدربه

  حسن عبدالوارث

عودة الفارس المؤتمري 
العواضي إلى العاصمة

عـــــــــــاد الــــــى 
العاصمة صنعاء 
-الثالثاء- االمين 
العام المساعد 
ــــمــــر  ــــمــــؤت ــــل ل
الشعبي العام، 
االســتــاذ/ ياسر 
احمد العواضي، 
ـــــــارة  بــــعــــد زي
لـــمـــحـــافـــظـــة 
ـــــضـــــاء،  ـــــي ـــــب ال
ــــغــــرقــــت  اســــت

أسابيع
ونقل موقع «المؤتمر نت» 
عن مصادر محلية متعددة أن 
جهود االمين العام المساعد 
 

ّ
للمؤتمر تكللت بالنجاح، في حل
عدد من قضايا الثأر والنزاعات 
القبلية بين أطراف مختلفة في 

محافظتي البيضاء ومأرب.
ـــه لــعــدد من  ـــارت وخــــالل زي
مديريات محافظتي البيضاء 
ومــــــــأرب، الـــتـــقـــى الـــعـــواضـــي 
بــالــشــخــصــيــات االجــتــمــاعــيــة 
والوجاهات القبلية والمشائخ 

ومــــمــــثــــلــــيــــن 
عــــن الـــشـــبـــاب، 
هموم  متلمسًا 
ــــعــــات  وتــــطــــل
وأحوال أبناء تلك 

المناطق.
ولقيت مبادرة 
ـــــام  امــــــيــــــن ع
مساعد المؤتمر، 
عـــضـــو مــجــلــس 
النواب، ارتياحًا 
واسعًا في أوساط 
المجتمعات المحلية، لما لها من 
مردود إيجابي، في طي قضايا ثأر 
طويلة، وتعزيز ثقافة وقيم 
التصالح والــتــســامــح، وتوجيه 
الطاقات البشرية المجتمعية 
نحو البناء والتنمية ومواجهة 
التحديات المحدقة بالوطن.. 
هذا ويسود ارتياح كبير بعودة 
ــعــواضــي الــى  ــاســر ال األســـتـــاذ ي
العاصمة صنعاء لمواصلة دوره 
الــوطــنــي والتنظيمي كفارس 
مؤتمري وقيل من أبــرز أقيال 

اليمن.

«المسوري.. الشجاع.. المذابي.. الصوفي.. الخوداني»

متضامنون معكم

مؤسف جــدًا أن يصل اإلســفــاف والــغــل والــفــجــور في 
ــى أن يحرض علنًا ضــد أشخاص  الخصومة بالبعض ال

يسميهم بأسمائهم وصورهم وسيرتهم الذاتية.
بل واألدهى واألمر أن ُيقدم مثل هؤالء -ضيقي األفق 
وقصيري البصر والبصيرة- على توزيع صكوك الوطنية 

والخيانة وفقًا لنزواتهم ونواياهم السيئة.
األسبوع الماضي وصل تأزمهم حد نشر اسماء محمد 
المسوري، وعبدالولي المذابي، ونبيل الصوفي، وعادل 

الشجاع، وكامل الخوداني على أنهم طابور خامس عبر 
ة. وسائل إعالمية مرئية ومقروء

وفي مثل هذه التصرفات الخطيرة -التي تهدد الجبهة 
الداخلية وقبلها حياة هؤالء األشخاص الصامدين في وجه 
العدوان والثابتين الى جانب شعبهم في معاناته- «الميثاق» 

تعلن تضامنها الكامل مع هذه األعالم الوطنية..
ونؤكد رفضنا التام لمثل هكذا تحريض أو تصنيف أو 

ترهيب أو حماقات أخرى.

بدعم وحماية تحالف العدوان 

"القاعدة" تقيم مسابقات رمضانية الستقطاب شباب اليمن بتقديم جوائز مغرية!
ات التي تتبعها  تداولت وسائل إعالمية، آخر صرخات االستقطابات واالغــراء
التنظيمات االرهابية وتحديدًا تنظيمي القاعدة وداعش لتجنيد الشباب اليمني، 
الذي لالسف خذلته كل القوى السياسية المتنورة وصار جيل المستقبل مرميًا 
ومهمًال ويعيش ضياعًا وتغريبًا فظيعًا او ُيرمى لمحارق الموت بدون استشعار 
للمسئولية الوطنية.. فها هو تنظيم القاعدة وبعد ان وجد الساحة خالية امامه في 
تعز وبقية المحافظات المحتلة بدأ بتجنيد الشباب عبر تنظيم مسابقات دينية 
لترويج افكارهم المتطرفة ومنح جوائز يعدها مغرية في بيئة يسودها الفقر والجوع 
بنادق هجومية (كالشينيكوف) ومسدسات وغيرها.  وبحسب (المشهد اليمني) قال 
سكان محليون: إن إرهابيين يجوبون مدينة تعز ويقومون بوضع ملصقات اعالنية 
عن المسابقة.  ويحث منظمو المسابقة السكان على الحصول على أوراق المسابقة من 

أعضاء التنظيم، وتركز معظم األسئلة على تفسير التنظيم لإلسالم.

ومن بين االسئلة، سؤال يطلب من المتسابقين ذكر ثالثة بنود في الدستور 
اليمني تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، وسؤال آخر يقول: أي شخص يتبع قانونًا 
غير الشريعة اإلسالمية كافر يجب قتله، ويطلب ذكر ثالثة أدلة نصية على ذلك.
ويقدم تنظيم القاعدة الجائزة األولى للمسابقة بندقية كالشينيكوف، والثانية 
دراجة نارية، والثالثة جهاز كمبيوتر محمول، إضافة إلى جوائز أخرى من بينها 

مسدس، فضًال عن جوائز مادية بقيمة ٢٠ ألف ريال.
ولم تتضمن أوراق األسئلة تفاصيل عن المكان الذي سُتجرى فيه المسابقة، لكن 

الشهود قالوا إن مكاتب التنظيم ومساجده بالمدينة معروفة على نطاق واسع.
وانتهز فرع القاعدة في اليمن، فرصة استمرار تحالف العدوان الذي تقوده 
السعودية واستمرار تدمير مؤسسات الدولة ودعم االقتتال الداخلي لتوسيع 

انشطته في تعز والمحافظات المحتلة.

ًإدخال المساعدات 
ليس حال

ـــــــــال الـــمـــســـاعـــدات  ادخ
اإلنسانية الى اليمن لن يوقف 
الكارثة التي تهدد الشعب 
اليمني، واذا لم تتخذ الدول 
الدائمة العضوية في مجلس 
األمــن قـــرارًا بوقف الــعــدوان 
ــجــاد حل  ورفـــع الــحــصــار وإي
ـــألزمـــة  ســـيـــاســـي ســـلـــمـــي ل
اليمنية.. فستظل األوضــاع 
اإلنسانية في تفاقم مستمر 
وقد تتحول الى كارثة مدمرة 

للمنطقة بشكل عام.
االهتمام الــدولــي يجب أن 
ــعــدوان  يــركــز عــلــى وقـــف ال
ورفـــع الحصار وحــل األزمــة 
سلميًا إذا ُوجدت فعًال إرادة 
إلنقاذ اليمن من الكارثة.. أما 
اذا استمر التضليل وتصوير 
انقاذ اليمن بأنه مرتبط فقط 
ــإدخــال الــمــســاعــدات فهذا  ب
مـــجـــرد جــــزء مـــن ســيــنــاريــو 

المؤامرة القذرة.

المهاترات.. و«البدرومات»!!
الــتــوجــيــهــات بــوقــف الــمــهــاتــرات 
اإلعالمية تعّبر عن مدى استشعار 
قيادة المؤتمر مسئوليتها الوطنية 
في هذا المرحلة الحرجة، وضرورة 
ه خطابنا االعالمي والسياسي  أن يوجَّ
وكل الجهود المؤتمرية الى تعزيز 
ــصــف الــوطــنــي لمواجهة  وحــــدة ال

العدوان كقضية تتصدر أولوياتنا..
بالتأكيد توجيهات قيادة المؤتمر 
تنفذ دون نقاش، وهذا ما نلتزم به 
في خطابنا االعالمي دائمًا.. ولن ننجر 
لهذيان المرضى والحاقدين الذين 
يفتعلون معارك جانبية بين المؤتمر 
وأنصار الله بصورة متعمدة خدمة 

ألجندة العدوان السعودي.
ـــدرك المهمة الــقــذرة  الــشــارع ي
للطابور الخامس من وراء استمرار 
استهداف المؤتمر وقيادته، ليس 
فقط فيما ُينشر بوسائل االعــالم، 
بـــل وبــمــا يــقــال مـــن تــحــريــض في 

«البدرومات» بصورة دائمة!!

أسعد الله الصباح

أســـعـــد الـــلـــه الــصــبــاح
الح فـــجـــر الـــنـــصـــر الح

ـــن يــشــتــي يغني ـــل م ك
فــــلــــنــــغــــنــــي لــــلــــفــــالح

ـــصـــال ـــف ـــي الن ـــغـــن ال ت
شــعــبــنــا شــعــب الــكــفــاح

ــة ــان ــخــي نـــالـــه ســـهـــم ال
ــــزاح ــــم ـــة وال ـــال ـــم ـــع وال

ــــدري إلـــى من صـــار ال ي
ــمــالح ــج ال يــشــتــكــي غــن

ــــالدي كــــل شـــبـــر فــــي ب
ــــواح صــــارخــــًا يــكــفــي ن

ء.. هــيــا لــمــلــمــوا اآلرا
ـــجـــراح ــــدوا كــــل ال ضــــّم

 الشاعرة آمنة الموشكي*

الكوليرا في السجن المركزي
انتشار وباء الكوليرا في السجن المركزي في العاصمة 
صنعاء والذي تفيد معلومات أن هناك قرابة ٢٠ حالة 
اصابة بالوباء.. شيء مخيف ومرعب السيما وأن السجن 

المركزي مكتض بمئات السجناء، األمر الذي يتطلب 
من الجهات المسئولة التحرك سريعًا إلنقاذهم.

والمثير للقلق أكــثــر أن الــســجــون فــي العاصمة 

وبقية المحافظات تفتقد ألبسط الخدمات الصحية 
والنظافة، هذا خالفًا عن أن هناك معتقالت خارج 

سلطة الدولة!!

الوالء الوطني يتمثل في التمسك بأهداف الثورة اليمنية وتجسيدها فكرًا 
وسلوكًا وفي المحافظة على النظام الجمهوري وإرساء قواعده..

الميثاق الوطني


