
صنعاء غنية عــن الحديث حــول تاريخها  
وحضارتها ومكانتها وأعالمها وسكانها..

صنعاء تكتفي بعبارتين فقط وتحب سماعهما من 
كل قاطن أو زائــر «صنعاء حوت كل فــن»، «البــد من 

صنعاء وإن طال السفر»..
صنعاء..البد أن نقول بأنها «معجزة المدن» و«كعبة 
السياح»، مهما حاولت قوى الشر والموت اليوم أن 

تعبث بها وتشوه سيرتها وتقلق هدأتها..
اليمكن للقطعان البشرية أن تقض مضجعها.. 
وال لهتافات وصرخات الموت أن تعكر صفوها.. وال 
لرصاصات الغدر أن تقتل روحها أو توتر طمأنينتها..

اليمكن للوحوش الضالة أن تتسلل إلى صنعاء واليمكن 
لصنعاء أن تتحول إلى أحراش لشوارد المحافظات..

صنعاء تحوي كل فن والمكان فيها للعفن أو مقام 
للجن.. وإن كان البعض من قصيري النظر وأغبياء 
البشر قد فهموا القول المأثور : «البد 
ــاء»  ــع مــــن صــن

على طريقتهم وجلبوا إليها كل غث وزبد ظانين إثمًا 
بمداهمتها أو السيطرة عليها فهم لم يقرأوا مساوئ 
تاريخهم ولذا سيقعون فيها بكل تأكيد مرة أخرى..

وإن كان مايحدث اليوم في صنعاء وضواحيها من 
مغامرات صبيانية ومراهقات متأخرة وغوايات إبليسية 
يبعث على القلق لدى العاكفين في محراب صنعاء فالبد 

لليل أن ينجلي بصبح مهما تطاول..
ــوحــوش في  صــنــعــاء اليــخــذلــهــا الــلــه وإن ربــضــت ال

خاصرتها أو ولغ المسعورون 

في مياهها، أو قطع الموتورون شوارعها، أو تسكع 
الموت في أزقتها..

سبى وجوهرة التباع وآية التموت..
ُ
صنعاء ملكة ال ت

صنعاء محوطة من مس الشياطين ونفث السحرة..
صنعاء.. أغنية األنبياء في حناجر المبدعين ومزامير 

الصالحين..
صنعاء.. من عقها اليعود ومن شقها اليسود!!

في صنعاء فقط يحدث أن يحب الزائر مدينة 

أكثر من أولئك الذين يسكنونها.. ووحدها صنعاء تتقيأ 
ها مسئول فاشل أو حاكم متخاذل!! كلما دخل أحشاء

ولهذا أبناؤها اليجودون بأنفسهم ألجل أخذ أزمة 
الحكم من يد انسان ليضعوها في يد انسان آخر، كي 

التتكرر األزمة حتى اإلنهاك!!
ورغم ما تمر به صنعاء اليوم من عبث وانفالت وصراخ 
وصياح ووقاحة واستباحة فال قلق عليها، فجذبة من 
جذبات الله خيٌر لها من تعاطف األمة إلزالة الغمة.. 

«ولالرض من كأس الكرام نصيُب».
وأيًا كان ماتشهده صنعاء اليوم «ثورة» «انتفاضة» 
«هبة» «فــورة» «هوجة» فقد تم شيطنته.. وعلى 
اح وليس  الرئيس هادي أن يتعامل معه بمبضع جــرَّ

بمعول فالح!!
وللجميع نقول : إنها صنعاء أيها الحمقى واألغبياء فال 

تسعوا لتدميرها!!

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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توفيق عثمان الشرعبي

ها صنعاء
ّ
إن

 أيها األغبياء!!

االشــقــاء واالصـــدقـــاء وتــحــديــدًا الـــدول  
الراعية للمبادرة الخليجية غير جادين 
في دعم الرئيس هادي وحكومة الوفاق والتسوية 
السياسية.. فلو كانوا حريصين على أمن واستقرار 
اليمن لتدخلوا وقــدمــوا مساعدة مالية عاجلة 
لتجنيب اليمن تداعيات أزمة الجرعة، خصوصًا 
والعجز في الموازنة بسيط امام امكانيات هذه 

الدول.. 
الرئيس هادي يقود البالد في اوضاع استثنائية 
ويعمل على تنفيذ المبادرة وسط هذه المحن 
والتحديات، ومع ذلك يستكثر الخارج عليه مبلغًا 
تافهًا «مساعدة أو قـــروض» للخروج مــن ازمــة 
الجرعة التي اصبحت تأخذ منحى خطيرًا جدًا.. 
اليحتاج الى بيانات وقرارات دولية ، بل يحتاج دعما 
ماليا الستكمال تنفيذ التسوية وانهاء المرحلة 

االنتقالية واخراج اليمن من االزمة .. 
ان التوجه لتنفيذ االصالحات االقتصادية في ظل 
هذه االوضاع السياسية واالمنية المضطربة قرار 
يقود الى تاجيج المشاكل وتعقيد الحلول و وضع 
عراقيل امام تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.. ال 
نقول ان االصالحات قرار عبثي، بل مهمة جدًا.. 
لكن التوقيت االن يوحي وكان الهدف منه هو ايجاد 
شرخ بين الرئيس والشعب.. هذا الشرخ قد يتسع 
على الــراقــع أكثر وأكثر اذا استمرت تداعيات 
الجرعة التي ال تخدم اال االطراف المعرقلة للتسوية 
واالجندات االخرى، خصوصًا وان الحكومة خيبت 
آمال الداخل والخارج وفشلت في تنفيذ مهامها 
ــواع الفساد واالفــســاد في البالد،  ومــارســت كل أن
ولم يتم تغييرها لتالفي تدهور االوضــاع مبكرًا 
بسبب (فيتو) رعاة المبادرة الذين ذهبوا لممارسة 
الضغوط على المؤتمر الشعبي العام الذي طالب 
مبكرًا بتغييرها انقاذًا للمبادرة.. واليوم هاهي 
الحكومة ترمي بفشلها الكارثي على الرئيس هادي..
نؤمن ان للعوامل الخارجية دورًا ليس في انجاح 
التسوية السياسية فقط بل وفي افشالها ايضا.. 
وبالتالي نؤكد بأن قرار االصالحات االقتصادية في 
هذا التوقيت قرار غير مدروس علميًا واقتصاديًا 
وان تنفيذه فــي اوضـــاع كالتي تعيشها اليمن 
الجدوى منه أبدًا.. في ظل تفشي الفساد والتهرب 
الضريبي والجمركي واالعتداء على انابيب تصدير 
النفط و االنفالت االمني وسوء أداء االوعية االيرادية 
واستمرار االزمــة السياسية والتمديد المفتوح 

للمرحلة االنتقالية..
أما الحقيقة المرة االخرى والصادمة .. ان اليمن 
ودماء شعبها ومستقبل أجيالها رخيصة جدًا.. أمام 
١٠ أو ٥ مليارات من الدوالرات وفقًا لمنطق رعاة 

المبادرة!!

الرئيس.. 
وخذالن رعاة 

المبادرة

محمد أنعم

يتواصل 
العدد 
القادم عبدالله الصعفاني

١٠٠٠ كشاف ومرشدة 
يوقدون الشعلة األم

المعركة الحوارية 
خير للجميع!!

بـــــهـــــمـــــة   
عـــــالـــــيـــــة 
وجهود جبارة 
نحو  يستعد 
ألــــف كــشــاف 
ـــــرشـــــدة  وم
ــــن عــمــوم  م
مــحــافــظــات 
ــة  ــجــمــهــوري ال
إلحــيــاء حفل 
إيــقــاد شعلة 
العيد الـــ٥٢ 
لـــثـــورة الـــــــ٢٦ من 

سبتمبر المجيدة..
العرض الشبابي الكشفي سيجوب شــوارع أمانة 
العاصمة مصحوبًا بالفرقة النحاسية التابعة للتوجيه 
المعنوي ليلة إيقاد الشعلة األم في ٢٥ سبتمبر 

الجاري..
لجنة االحتفال أكدت أن الفعاليات المصاحبة لحفل 
إيقاد الشعلة ستكون عند مستوى وأهمية المناسبة 
الوطنية وعظمتها ومدلوالتها الكبرى وبما يليق 

بمكانتها في تاريخ وقلوب أبناء اليمن..

بـــــكـــــل تـــأكـــيـــد   
ـــمـــعـــركـــة  ل ا ن  أ
الحوارية هي خير لليمن 
ولكافة القوى السياسية 
وللجماعات من المعارك 
التي ال تحسم إّال بالقتل 
وبالدماء وإزهاق األرواح..
واالنصياع للغة العقل 

والسالم مهم وواجب 
خــصــوصــًا إذا كــانــت 

األوضــاع قد وصلت 
إلى ما وصلت إليه 
فـــي الــمــرحــلــة 
ـــراهـــنـــة من  ال

ــحــو  انــــــــــزالق ن

العنف والصراع المسلح..
وصناعة الحلول لألزمة 
الخانقة لن تتم إّال عبر 
ــازالت من  ــن ــت تــقــديــم ال
أطراف التصعيد بشكل 
كبير، وتساهم السلطة 
أيــضــًا بقسط وافـــر من 
ــازالت، ولـــن تكون  ــن ــت ال
ــازالت  ــن ــت ــك ال ــل كــلــفــة ت
ســــواًء مــن أي طـــرف أو 
حتى من السلطة أكبر 
ــة الـــحـــرب  ــف ــل مــــن ك
واالقــتــتــال والعبث 
ــاء واألرواح  ــدم ــال ب
ــل بــلــد  ــب ــق ــمــســت وب

وأجيال!!

فائدة األزمة!!

إذا كــان هناك مــن فــائــدة لــألزمــة الراهنة فإنها كشفت   
لليمنيين جميعًا حجم خــطــورة الخطابات 

الدينية والوعظية واالرشادية للجماعات المنغلقة 
في تأجيج المشكالت االجتماعية والسياسية التي 

تواجهها البالد والعباد..
ونعتقد جازمين أن الخطاب الديني الذي أشهره «دراويش» 

األطـــراف المتنازعة ضد بعضهم البعض وفاحت منه روائــح 
المذهبية والطائفية والمناطقية يفرض على الدولة تطوير 
رسالتها وأنماط خطاباتها لتحرر الوعي الديني من ذلك الخطاب 
المأزوم الذي سمعناه في الشارعين «الستين والمطار» والذي 

يمثل احباطًا وخطرًا على طموحات الشعب اليمني في دولة 
مدنية حديثة!!

«البزة» والمستوى الذي وصلت إليه!!

نأسف كثيرًا للمستوى الرخيص الذي آلت   
إليه «البزة» العسكرية منذ أزمة ٢٠١١م، 
حيث افتقد هذا النوع من القماش قداسته وهيبته 
عندما قام «حثالة» الجندية يستعرضون به في 
أماكن ال تليق بالعسكرية فكانوا البداية المشئومة 

«المرمطة» بنفاسة رداء العز والكرامة.. لـ
ستخدم 

ُ
> لقد وصل األمر بهذه «البزة» إلى أن ت

لنقل مليشيات مسلحة من مكان إلى مكان على 
أنها جيش، وأيضًا في استحداث نقاط «عسكرية» 
مشبوهة في أي «زغط» أو «حارة»- لبعض الوقت- 

لتفتيش «المارة».. وال من شاف وال من درى..
كما تستخدم هذه «البزة» للتنقل بالدراجات 

َبة الله على الماشي!!
ْ
ل
َ
النارية وط

ستخدم بكثرة 
ُ
واألدهــى واألمــّر أنها أصبحت ت

لــدى الجماعات اإلرهابية والمتطرفة لتنفيذ 
العمليات اإلرهابية واالنتحارية..

ــواع  وبــزيــارة خاطفة ألي اعتصام ستجد األن
المختلفة من تلك  «البزة» التي كانت عظيمة، 
وهي مركونة في إحدى زوايا المخيم الستخدامها 
عند الحاجة والطلب وتزايد أعداد المنضمين من 

الجيش واألمن إلى االعتصامات!!!
رعــى الله زمــان حيث كــان استوديو التصوير 
سعيد الحظ هو الذي يمتلك «بريه» و«شميز» 
ـــزي»  لــجــذب الــزبــائــن حــتــى يــتــصــوروا بــهــذا «ال

العظيم!!
فال سامح الله «حماة» الربيع..!!

انتحار سياسي
ــمــعــطــيــات تـــؤكـــد ان «صـــالـــح»   كـــل ال

عامل استقرار .. وان الحالمين بعودة 
اسطوانتهم المشروخة في المطالبة باستبعاده 
عن المشهد اليعكسون إال عن حالة انتحارهم 

السياسي .
ولــذا نأمل من اي توافقات حاليه ان التتجاوز 
المشهد ومتطلبات استقراره.. مالم فإن الفوضى 

العارمة قادمة المحالة.

المغردون خارج السرب

ــــخ   ــــمــــطــــب ال
النتن لالعالم 
ـــم يكتف  الـــرســـمـــي ل
ــح  ــصــال بـــتـــســـخـــيـــره ل
ــــوان ضد  جــمــاعــة االخ
أغلبية ابــنــاء الشعب، 
بل يتجرأ ويذبح أخبارًا 
ـــحـــذف  ـــضـــيـــف وي وي

وفــقــًا ألهــــواء جماعة 
االخـــــوان، ولــعــل خبر 
لقاء الرئيس بأحزاب 
التحالف الوطني شاهد 
ــســقــوط  عــلــى هــــذا ال
ـــي  ــمــهــنــي واالخـــالق ال
ــة التحريض  ومــحــاول

على المؤتمر بوقاحة.

البركاني في رحلة عالجية الى لبنان 

ألف مبروك
يحتفل الشيخ/ 

يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب

 األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام
االثنين القادم في القاعة الكبرى بزفاف نجليه الشابين الخلوقين/

غمدان وذي يزن
تمنياتنا لهما بحياة سعيدة.. 

وألف مبروك..

تــوجــه الــشــيــخ ســلــطــان البركاني  
االمــيــن الــعــام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام الى لبنان في رحلة عالجية ، 
حيث سيجري فحوصات طبية لالطمئنان 
على حالته الصحية عقب العملية الجراحية 
التي  سبق ان اجريت له قبل بضعة اشهر في 

إحدى مستشفيات بيروت..
اعضاء وانصار المؤتمر والتحالف وجماهير 
الشعب يتمنون للشيخ سلطان البركاني دوام 
الصحة والعافية والعودة بحفظ الله وسالمته 

إلى أرض الوطن ليواصل نضاله الوطني المتميز ضد اعداء شعبنا من قوى 
الشر والظالم واالرهاب ..

أسرة تحرير

ياجبل
 ما يهزك 

ريح


