
عبدالله الصعفاني

شوف.. شوف ..!!

على طريقة المعلق الكروي  
القطري يوسف سيف .. يا 

الله.. ما الذي يحدث أمامنا ؟!
♢  يومًا بعد ي��وم تتأكد حقائق 
أن ما سمي بالربيع العربي لم يكن 
غير كذبة كبيرة.. مؤامرة مجلجلة 
..أال ترون كيف أنه جاء بكل شيء إال 

الصدق .. كل شيء إال األحالم.
♢  ع��ي��ش .. ح��ري��ة .. ك��رام��ة 
إنسانية.. كانت هذه عناوين مطالب 
الثائرين في مصر لكنهم احتاجوا 
إلى ثورة تكنس ما شاب التي قبلها 
من الزيف.. فيما اختصر أهل ثورة 
الياسمين التونسية أوجاعهم بإجبار 
حزب النهضة على تعديل القفزة 
ليأخذ فقط مكانه الحقيقي ، وكان 
في ذلك إعادة األمور إلى نصابها حتى 
وقد بقي زين العابدين بن علي في 

منفاه .
♢  ثورة ليبيا حققت فقط القتل 
للرئيس القذافي بصورة مهينة لكل 
عربي تحقيقًا للرغبة الغربية لتدخل 
ليبيا نفقًا داميًا ..الضوء في نهايته 
مجرد وهم يقود إلى أنفاق أخرى وما 
ي��زال حبل الصراعات المليشاوية 

على جرار المزيد من المواجهات .
♢  وم��رة أخ��رى .. يا الله ما الذي 
ي��ح��دث أمامنا ..ت��خ��ري��ب متواصل 
في سوريا طال الناس والمقدرات 
ليواصل بشار األس��د إخ���راج لسان 
السخرية من خصومه الذين حشدوا 
ضده مقاتلين من ثمانين جنسية 
..وم��ن جديد ال أه��داف تتحقق إال 
أهداف األعداء في النيل من الصوت 
الممانع هناك حيث المطلوب هو 
رأس كل من ال ترضى عنه الدولة 

العبرية .
♢  وف��ي��م��ا اك��ت��ش��ف ال��م��ص��ري��ون 
م��ت��أخ��ري��ن أن رئ��ي��س��ه��م األس��ب��ق 
بريئ من أخطر تهم الربيع سيئ 
ال��س��م��ع��ة، ه���ا ن��ح��ن ن��ش��اه��د كيف 
استند الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح على الحاضن الشعبي بعد أن 
ترك السلطة، ف��إذا بأبرز من تولوا 
مطالب رحيله يرحلون بطريقة 

دراماتيكية.
♢  وه��ك��ذا ف��ي ك��ل ب��ل��دان الربيع 
المزعوم يتواصل اكتشاف المزيد 

من الخدع وسط ذات التعليق ..
ش���وف.. ش���وف.. م��ا ال��ذي يحدث 

أمامنا ؟!

chief@almethaq.netتأسست عام 1982م
benanaam@gmail.com

contact@almethaq.net
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رئيس التحرير

30 نوفمبر.. 
من القبطان »هينس« إلى »بنعمر« والشياطين العشرة

ن���ع���م.. ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ي��خ��ج��ل من 
الشهداء.. أمثال: لبوزة.. مدرم.. عبود.. 
عبدالفتاح.. علي عنتر.. صالح مصلح.. 
علي شائع ه��ادي.. وسالمين ..قحطان 
الشعبي.. محمد صالح يافعي.. من الحبيشي 
وعشيش.. نخجل من آالف الشهداء والجرحى.. 
ومن تلك الهامات الوطنية التي ُعذبت في سجون 
االستعمار.. نخجل من نساء عدن المناضالت الالتي 
فتحن منازلهن إلخفاء فدائيي الجبهة القومية من 
رصاص فرق الموت البريطانية.. نخجل من كل األمهات 
الالتي دفعن بفلذات أكبادهن وأزواج��ه��ن إل��ى جبهات القتال 
وخرجن إلى الشوارع يتحدين الرصاص في مسيرات لشحذ الهمم ولتضميد 

جروح أبطال التحرير بل حملن السالح إلى جانبهم أسوة بالبطلة دعرة.
ونحن نحتفل بعيد االستقالل الوطني اليوم.. ونفس أصحاب الطائرات الذين 
أصلوا بنيران اسلحتهم ثوار ونساء وأطفال اليمن باألمس.. عادوا من جديد 

يستبيحون دماء شعبنا ويغتالون اطفالنا ويحرقون كل شيء في البالد.
نحتفل بعيد االستقالل الوطني الذي اضعناه.. وقلوبنا تتمزق كمدًا وحزنًا.. 
بل تقطر دمًا.. وأهلنا في شوارع مدننا وقرانا يغلون غضبًا.. فأي عيد هذا الذي 
يأتي والنيران تشتعل في صدور أبناء شعب ُعِرف وطنه تاريخيًا بأنه مقبرة 

للغزاة وقد صار مذاًل ومهانًا.
اعذرونا أيها الذئاب الحمر.. فلقد هزمتم جيش االمبراطورية التي ال  تغيب 
عنها الشمس.. وسطرتم أروع ملحمة انتصار تاريخي على أق��وى جيش 
استعماري في العالم.. بأجسادكم العارية واسلحتكم التقليدية والبدائية 
وحررتم شعبنا من االستعمار الذي قاده القبطان هينس في 19يناير 1839م 
عندما دنس عدن وأب��اد دون رحمة أجدادنا الذين احترقت اجسادهم في 
متاريس قلعة صيرة وفي شوارع عدن وهم يقاومون هذا الغاصب.. لكننا 
اليوم وبعد قرابة نصف قرن من انتصار 30 نوفمبر نجد أنفسنا نواجه 
»القبطان بنعمر« فال فرق بين حادثة سفينة »دريا دولت« وال بين مؤامرة 
2011م.. وها هو التاريخ يعيد نفسه وتتكرر مأساة عدن في صنعاء.. 
وتتشابه جريمة شنق حاكم عدن من قبل القائد العسكري التركي 
بنفس المسدسات كاتمة الصوت أو على أيادي البريطانيين بعد ذلك 
مع قرار العقوبات الدولية الذي أصدره باألمس مجلس األمن الدولي بحق 

الزعيم علي عبدالله صالح وشخصين من أنصار الله..
أيها الشهداء.. أيها الذئاب الحمر عذرًا.. كنتم تواجهون جيشًا لدولة استمعارية.. 
ونحن نواجه اليوم بريطانيا وأمريكا وكل أصحاب األقنعة السوداء الذين كانوا 
يزودون المندوب السامي بتحركات وأسماء الفدائيين بعد أن اندسوا في صفوفكم 

وصفوفنا.
وإذا كان القبطان »هينس« قد مزق جنوبنا الحبيب بسياسة »فّرق تسد« الى 
فسيفسات، فقد مزق المبعوث »بنعمر« اليمن أسداسًا.. أكيد أنكم تتذكرون 
مشروع حكومة »الليوي« والدولة االتحادية فقد استنسخ مثلها في حكومة 

باسندوة وصارت الدولة االتحادية هي الحل..
قاتلتم مندوبًا ساميًا واحدًا.. فيما نواجه اليوم أحد عشر مندوبًا ساميًا.. كنتم 
تواجهون طائرة وبارجة.. وتخنقنا اليوم جيوش من مختلف دول العالم تحت راية 

الدول العشر..
األصنج.. باسندوة.. مكاوي.. الليوي.. باشراحيل ومن لف لفهم.. التزال نماذجهم 
تصول وتجول اليوم في البالد.. وال نملك أمثال عبدالله باذيب.. وال الفضول.. وال 
صاحب جريدة »فتاة الجزيرة«.. ومازلنا نبحث عن لبوزة أو سيسي أو دعرة بعد 

تهديدات السفير األمريكي وكلنا ثقة بأن اليمن واّلدة!!..
 الشعب يحيي مناسبة عيد االستقالل بحزن شديد بعد أن فقدنا كل شيء.. وصرنا 
نعيش في يمن سلبت سيادته واستقالله وقراره.. ووطن حولوه إلى مقبرة لشعب 

أصبح يعد في التقارير العالمية من ضمن األموات.
أكثر من 26 مليون يمني ويمنية يبكون ويندبون حظهم وهم يعيشون ذكرى 
االستقالل الوطني.. وقد فقدوا وطنهم وقرارهم وجيشهم وسيادتهم وأمنهم 

واستقرارهم وثرواتهم وحتى لقمة عيشهم..
نتألم على شعب عظيم صار ُيذل وُيهان ليل نهار.. ويتعامل معه »االنذال« 

تعاملهم مع العبيد..
ال تغرنكم بهرجة »أبي رغال« و»أوالد العلقمي«.. في وطن يلبس ثوب الحداد 
على شعب صارت تحكمه السفارات.. تنهبه السفارات.. تسرق ثروته السفارات.. 
تمزقه السفارات.. ووحدها السفارات من سيحدد له موعدًا لالنتخابات بعد أن 

تصيغ له دستورًا جديدًا.. 
عذرًا أيها الذئاب الحمر.. إن خاطب المندوب السامي »بنعمر« أرواحكم وأبناءكم 

بما أنجزه لحل القضية الجنوبية مع أحفاد »هنس«!!
أيها الشهداء.. أيها المناضلون.. أيها األحرار.. من منكم التزال في جيبه رصاصة.. 

لعل شعبنا يحلم بعودة استقالله الوطني المفقود!!

> نحتف��ل الي��وم بالعيد ال�47 لالس��تقالل الوطني 30 نوفمبر 1967م وش��عبنا اليمني يطأطئ  
رأسه إجالاًل ألبطال الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر الذين بفضل تضحياتهم الجسيمة، 
أش��رقت شمس الحرية واالس��تقالل وتحررت عدن وبقية أراضي جنوبنا الحبيب من المستعمر الغاصب 

الذي عاث فسادًا في أرض اليمن طوال 128 عامًا.

 محمد أنعم

بمناسبة عيد االستقالل

الرئيس يرفع المرتبات %50
ف��ي خطوة تؤكد على االهتمام   

بالمواطن ورفع مستواه المعيشي 
وفي إطار تحسين الدخل.

وجه الرئيس -في خطابه بمناسبة عيد 
االستقالل- بزيادة مرتبات الموظفين 
50% من الراتب األساسي ابتداًء من 

يناير 2015م..

وق��ال: إن ه��ذه الخطوة تأتي ترجمة 
ل��ل��ت��ح��س��ن ال��م��ض��ط��رد ف���ي االق��ت��ص��اد 

الوطني..
جاء ذلك في خطاب الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبدالعزيز الموجه الى شعبه 
بمنابسة ال��ذك��رى الرابعة والخمسين 

الستقالل موريتانيا.

أدى عراك بين  
ط���ال���ب���ات ف��ي 
إحدى م��دارس سيئون 
إلى إصابة خمس طالبات 
إصابات بالغة نقلن على 
إث��ره��ا إل��ى المستشفى 
واثنتان منهن في حالة 

خطيرة.
وأف�����������ادت وس���ائ���ل 
اع����الم����ي����ة أن س��ب��ب 
العراك يعود الى إقدام 
ط���ال���ب���ات ع���ل���ى رف���ع 
العلم االنفصالي داخل 
ال���م���درس���ة وم�����ن ث��م 
هجومهن على الطالبات 

المعترضات بالضرب.

خلية إرهابية 
في البنوك

ت�����زاي�����دت ب��ش��ك��ل الف���ت  
عمليات السطو على األموال 
م��ن س��ي��ارات ال��ب��ري��د وال��ب��ن��وك.. ما 
يؤكد وج��ود خلية إرهابية تعمل 
داخل البنوك ومكاتب الصرافة تدير 
عمليات السطو  لتمويل أنشطتها 
اإلره��اب��ي��ة.. وي��الح��ظ ت��ك��رر هذه 
الظاهرة في المكال اسبوعيًا.. فقد 
ق���ام م��س��ل��ح��ون يستقلون س��ي��ارة 
ودراج���ة نارية بالسطو على مبالغ 
مالية كبيرة من سيارة تابعة لمصنع 
االسماك الغويزي في مدينة المكال.. 
حيث اعترضوا سيارة المدير المالي 
للمصنع وسط المكال وقاموا بالسطو 
على مبلغ خمسة ماليين ريال والذوا 

بالفرار .

ضرب طالبات يرفضن رفع علم شطري بمدرستهن بسيئون

صبر المؤتمر
 له حدود!

ال ي��س��ت��ط��ي��ع   
كائن من كان أن 
يحول اليمن الى حديقة 
خاصة تتبع قصره.. وال 
ن يهمش  أ يستطيع 
اآلخ���ري���ن أو ي��م��ارس 
تجبره عليهم أو يخرج 

عن الثوابت..
وإذا ك���ان ال��م��ؤت��م��ر 

ال��ش��ع��ب��ي ال���ع���ام ت��رك 
ال��س��ل��ط��ة ح��رص��ًا على 
اليمن ف��إن من يعتقد 
أن ذلك فرصة لينتقم 
م��ن ال��وط��ن والمؤتمر 
وال������وح������دة وال���س���ل���م 
االجتماعي فهو واهم.. 
ولصبر المؤتمر الشعبي 

العام حدود!!

بنادق »الحوثي« و»اإلصالح«!!

ال��ش��يء الطبيعي أن ي��غ��ادر   
االصالح والحوثيون متاريس 
االق��ت��ت��ال ال��ي��وم��ي وي��س��ل��م��وا أسلحة 

مليشياتهم للدولة، ويوجهوا عناصرهم 
بوقف حمالت تكفير بعضهم البعض في 
منابر المساجد ووسائل اإلعالم كخطوة 

ضرورية لتأكيد حسن النوايا.
فما أحوج اليمن للوسطية واالعتدال 
والتسامح والتصالح ووقف نزيف الدم 
في غزوات عبثية ضد بعضنا البعض.

الشموليون الجدد
المضحك.. المبكي.. المخجل.. ان من يتحاورون للتحالف فيما بينهم لم يفكروا في الحوار مع  

قواعدهم المدمنة على سياسات وبرامج التعبئة.
وعلى االقل يهيئون لهذه القواعد المنهكة بكل تداعيات واعصارات التعبئة.. بيئة جديدة للتعايش.
يبدو عدم اكتراثهم بذلك يؤكد ان ما يقومون به مجرد خطوة تكتيكية ليس الهدف منها  إال آنيًا 

وليس مستقبليًا.
انه تعبير عن تفكير االنظمة والعقليات الشمولية التي الترى إال نفسها ومصالحها االنية.


