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عبدالله الصعفاني

درس 
من مصر..!!

هناك في أرض الكنانة حيث  
لــلــجــيــش احــتــرامــه ولــألمــن 
تقديره ، قامت قيامة الدولة المصرية 
إثر المذبحة التي ارتكبت في مجموعة 

من الجنود والضباط .
ــى مكونات  ــة إل �  مــن رأس الــدول
جذعها وأطرافها .. الجميع أعلن حالة 
الطوارئ انتصارًا لرمز العزة والكرامة 
من الذين ازهقت أرواحهم على أيدي 
اإلرهـــاب .. إعــالن حالة طـــوارئ في 
سيناء لثالثة أشــهــر، وفــرض حظر 
التجوال ليًال ، وإعالن الحداد ،والقيام 
بعمليات تجفيف للمنابع التي صّدرت 
الموت ، وحــزن عميق تجاوز أهالي 
الضحايا ورفاقهم إلى كل الناس حتى 
أننا شاهدنا مصريين يرتدون الكاكي 
والمدني يبكون وال يخفون دموعهم 
كما نفعل لنفي أننا أرق قلوبًا وألين 

أفئدة .
�  هناك في أرض الكنانة .. سعي 
دؤوب ألن تبقى مؤسسة الجيش 
ومؤسسة األمــن رمــزًا للقوة والعزة 
والــكــرامــة .. وحــتــى االنــتــاج ،وبــهــذا 
السعي تكون أي قــوات مسلحة هي 
الضامنة .. وهــي الحامي للدستور 

وللقانون وألرواح الناس ..
ــاء بضدها تتمايز  �  وألن األشــي
كم هو مدعاة للوجع أن تودع اليمن 
أعدادًا هائلة من فلذات أكبادها وهم 
فــي بــوابــات ومــراكــز ونــقــاط الواجب 
تفجيرًا وذبحًا فيما ال غيرة وال ثأر وال 
حتى حزن حقيقي مرسوم على الوجوه 
وإنما فرجة تؤثر سلبًا على العقيدة 

القتالية وتنال من مفردة االنتماء .
�  هــنــاك فــي مــصــر.. عندما قال 
السياسيون بــأن حــرب ٧٣ هي آخر 
ــم يوضع  الــحــروب مــع الــصــهــايــنــة ل
الجيش فــي الثالجة أو يــتــرك لقمة 
سائغة وإنما اتجه نحو االنتاج الزراعي 
والصناعي دونما إغفال لعوامل القوة 
التي إذا عطلتها السياسة عن مهامها 
القومية فإنها تبقى حية وهي تحفظ 
ـــذي يبدأ  للبلد اســتــقــراره وأمــنــه ال
بالحفاظ على هيبة وسالمة الــذات 
العسكرية فــي سياق هيبة الوطن 

وسالمته..

ــي تــقــتــل وتحقر   ــت إن األمــــم ال
.
ٌ
 ملعونة

ٌ
مبدعيها أمٌم ملعونة

باألمس غير القريب قتل شذاذ اآلفاق 
ممن يقرؤون القرآن ولكنه ال يتجاوز 
تراقيهم المناضل االســتــاذ/ جــار الله 

عمر.
وها هم اليوم يغتالون الوطن ممثًال 
باألكاديمي والرجل الحجة الدكتور/ محمد 
عبدالملك المتوكل.. تّبت أيــدي القتلة.. 
شلت سواعدهم حين قتلوا وطنًا بقتلهم 

الدكتور المتوكل.
أال يعلم هؤالء أن األمهات يمكن أن تنجب 

آالف القتلة ولكنهن ال يستطعن إنجاب أمثال 
الدكتور محمد عبدالملك المتوكل.

فأية أمة هذه التي تغتال عظماءها ومفكريها.. أما أنت أيها المربي واألكاديمي 
الجليل فاعلم أنك كنت عظيمًا حين كنت تعيش بين ظهرانينا 
 مأجور ال 

ٌ
وعظيمًا عندما اعتدى على حياتك قاتل

يعلم قيمة علمك وبإذنه تعالى ستكون عظيمًا 
يوم مت ويوم تبعث حيًا.

قلهم .. يا فندم..!!
َ
أ

ــن   ــذي ـــخـــراطـــيـــن» ال «ال
ــتــهــم على  يــطــلــقــون ال

قـــيـــادات الــمــؤتــمــر لــيــبــرروا 
فشلهم وعجزهم أولى 

لهم أن يخرسوا وإلى 
األبــــد، فعليهم أن 
يدركوا أنــه لم يعد 

يصدقهم أحد..!
كــمــا أن الــكــل 
يــــــعــــــرف ان 

قـــــيـــــادات 
الــــجــــيــــش 

واألمـــــن قـــد تــغــيــرت مـــن قبل 
الرئيس هادي إضافة الى مذبحة 
الهيكلة وتسريح الكثير من 

الكوادر قسريًا..
ولــو كــان األمــر كما 
يــزعــمــون فــلــمــاذا ال 
يغير الرئيس هادي 
ــجــيــش  قــــيــــادات ال
واألمــن التي لم تحِم 
ـــة  ـــاصـــم ـــع ال
وعـــــــدد مــن 
المحافظات.

الدولة.. «تحبب» الُركب..!

«حباب     إّال أن تقوم الدولة ووزارتا الدفاع والداخلية بـ
َ

لم يتبق
ُركــب» المليشيات وتتوسل إليهم ان يخرجوا من العاصمة 

والمدن التي تحت قبضتهم..
شيء مخجل.. أن تصبح الدولة صورة 
للعار واإلذالل.. واألسوأ من ذلك 
أن ال تــــدرك قـــيـــادات في 
الــدولــة مسؤولياتها 
كـــرجـــال دولــــة.. 
ـــكـــن يــــبــــدو أن  ل
مــــــا يــعــنــيــهــم 
ـــتـــشـــبـــث  ــــــو ال ه

بمناصبهم..!!

وتمخضت «الهيكلة» ميليشيات

الهيكلة كــانــت مــؤامــرة  
قـــذرة لتفكيك الجيش 
الوطني اليمني.. ولو كان في الهيكلة 
التي ظلت قيادات وأحــزاب تروج 
من أجل تنفيذ هذه المؤامرة بأنها 
ضــرورة دينية ووطنية للتخلص 

مما اسموه بالجيش العائلي..
أخيرًا ها هي الهيكلة مثل «الكلبة» 

تلد عددًا من الميليشيات.. وتضيع 
الجيش الوطني..

ـــن التي  إن دمـــاء الجيش واألم
ـــي هــــذه الـــمـــؤامـــرة  ســفــكــت ف
تطوق اعــنــاق مرتكبي جريمة 
الهيكلة ويقتص لهم على أيادي 
مليشيات تــقــوم بهيكلة كبار 

الهيكلة..!!

بوق «اإلخوان»

< تواصل قناتا «الجزيرة» و«العربية» منذ تفجر 
فتنة الربيع العبري ٢٠١١م قيادة عمليات وأحزمة 
ناسفة من نوع آخر لتفخيخ العقل العربي واشعال 
حرب مذهبية وطائفية وتمزيق الشعوب العربية 

ومحاولة تنفيذ ذلك في اليمن..
القناتان تقودان خطابًا إعالميًا قذرًا يكشف عن 
مخطط تــآمــري ليس ضــد المؤتمر الشعبي العام 
وقيادته فحسب وإنما ضد الشعب اليمني كافة بدليل 
ان الحملة القذرة التي تشنها قناة «العربية» ليست 
اب  تَّ

ُ
عفوية، حيث يتزامن ذلــك مع حملة إفــك لك

ينشرون خزعبالتهم في صحف خليجية هدفها 
تفجير ونسف العالقات اليمنية الخليجية..

الجيالني تميز وإبداع..
ــشــبــاب الــيــمــنــي يثبت   مـــــازال ال

إبداعاته في الميادين العربية 
المختلفة فقد نال الفنان اليمني الشاب 
وليد الجيالني اعجاب لجنة التحكيم في 
برنامج الغناء العربي «عرب ايدول»، عن 

أدائه، في البرنامج األكثر شهرة عربيًا.
وغنى الجيالني رائــعــة الفنان العربي 

الكبير محمد عبده (مذهله).
ويعتمد برنامج «عــرب ايـــدول» على 

التصويت الجماهيري الــذي يأخذ نسبة 
٦٠٪ من نسبة النجاح بينما٤٠٪ 

للجنة التحكيم..
نــجــدد الـــدعـــوة لــكــل أعــضــاء وأنــصــار 
المؤتمر والتحالف وجماهير الشعب 
بمواصلة دعمهم ومساندتهم لنجم 
اليمن الفنان الشاب وليد الجيالني من 
خالل التصويت له على األرقام الموضحة 

جوار الصورة..

لن يرهبونا

عندما تصبح لغة البنادق أسلوبًا  
لــحــســم الــخــالفــات وتصفية 
الحسابات سنفقد كل يوم شخصيات 
ــل  ــث رائــــــعــــــة م
الشهيد الدكتور 
محمد المتوكل، 
ولكننا سننتظر 
ـــودًا طــويــلــة  ـــق ع
وربما قرونًا لمجيئ 
شــــخــــص بــمــثــل 
صفاته.. أي نهاية 
يخطط لــهــا هــؤالء 
الــجــبــنــاء، وأي حقد 
يحملونه على الوطن 
حتى يستهدفوا كل 
مــن يــؤمــن بالمدنية 

ولغة الحوار والسالم..
واألهــم من ذلك أين نحن مما يجري 
وهل سنظل متفرجين حتى نجد أنفسنا 
في غابة يحكمها المغامرون بعد أن 
اغتالوا كل العقالء.. لن يرهبونا وبكل 

تأكيد وإنا على الدرب سائرون..

األزمة 
تتضخم!

حكومة الفيسبوك

التـــزال الحكومة محل تندر   
تشكيلها  خير  فتأ  ، لجميع ا
جعل الكثيرين يشكلون حكومات 
في الفيسبوك ويضعون معاييرهم 
ة والـــوالء  الــخــاصــة للنزاهة والــكــفــاء

الوطني..
وكل يوم تظهر علينا تشكيالت 
يــتــم تــداولــهــا عــبــر «الـــواتـــس آب» 
و«الفيسبوك» على انها التشكيلة 
المرتقبة، ثــم يفاجأ الجميع بأنها 
مــجــرد مــســاعــدة يقدمها البعض 
إلظهار أن اختيار أعضاء الحكومة 
ليس بتلك الصعوبة الــتــي تبديها 

القوى السياسية..
مؤسف جدًا ان تصبح مصالح الناس 
وطموحاتهم مصدرًا للتسلي والتندر، 
في حين تسير األمور إلى األسوأ كل 

يوم وكأن ذلك اليعني أحدًا..

 MTN ٢٦٢٣
٥٢٨٠  سبأ فون 

٨٨٤٤٣ يمن موبايل 
٢٠٦٠ واي

للتصويت
ارسل الرقم (٥)


