
التاريخ ال يرحم.. التاريخ سيسجل في أكثر صفحاته اسودادًا أّن حميد    
األحمر وعلي محسن وتوكل كرمان وغيرهم من قادة الخراب في محطة 
٢٠١١م االنقالبية أنهم كانوا السبب الرئيس في تدمير اليمن، واجهاض 
تطلعاته، أو إيصاله الى خطوة أقرب منها الى السقوط الحقيقي ال المجازي 

منها الى الترنح.
انكشف زيف الشعارات الثورية الملعونة.. ملعونة الوالدين مثل «الشعب 
يريد إسقاط النظام، وال دراسة وال تدريس حتى يسقط الرئيس» وغيرهما 
ات الخارجة من المطابخ «الصهيوأمريكية» ومحاضن  من التفاهات والبذاء
التفقيس الخبيث، ويجب ترك المكابرة واالعتراف علنًا وجهارًا واعتذارًا 
والتماسًا للصفح من الشعب بأن الزعيم علي عبدالله صالح صانع التحوالت 
ر عقب فوضى تونس 

ّ
العظيمة في أرض الجنتين.. أنه أول رئيس عربي حذ

واالنتحار الجبان للمخضري.
مباشرة أن ما يسمى الربيع العربي هو دمار وخراب وفتن ومؤامرات تستهدف 
تفكيك البلدان العربية وأن شعاراتها التافهة ومقوالتها المنحطة، وتنظيراتها 
الهابطة خارجة من غرف مغلقة أرضية في تل أبيب وواشنطن، وحاول في عدة 
خطابات قبيل التنحي إقناع المعارضة المحنطة والمراهقة الفالحة في التحريض 
والتجييش فقط بأن الحل كامن تحت السقف الوطني، وفي البيت اليمني وليس 
خارجه، وأطلق مبادرات تنازل وتعهدات بعدم ترشيح نفسه، فأبى الحاقدون 
اال االستمرار في الغي والبغي والرغي، وتحريض الخارج بل وإغرائه للتدخل 
في بالدهم والسبب معروف ألنهم فاشلون في االنتخابات، ويعرفون جيدًا 
رصيدهم الصفري أمام شعبية وجماهيرية ومهابة وسمعة الزعيم وحزبه 
وحلفائه والماليين التي تقف وراء مصلحة الوطن ومسيرات االنجازات الكبيرة.

حالهم مثل فأر أمام جبل فآثروا االنتقام من الوطن وتدمير مكوناته، وتخريب 
مؤسساته، واالنقالب على سلطته الشرعية التي منحها الشعب صوته في 
انتخابات ٢٠٠٦م، وهي انتخابات شهد لها البشر والحجر والثمر والشجر 
واالسماك في البحر ورواد الفضاء قرب القمر.. التف عليها الخونة واألعداء 
االقليميون والغربيون الذين شهاداتهم وقتها مسجلة بالصوت والصورة.. 
كون المعارضة الخائنة غير الوطنية والفاشلة تدرك أن االنتخابات ليست في 
صالحهم وأن سوط الشعب سيلهب ظهورهم وسيخزيهم والتجارب السابقة 
تتكلم لمن يريد أن يتفهم ويتعلم وألصحابه ذاكرة السمك.. أعيدهم الى يوم 
توقيع المبادرة الخليجية في الرياض ماذا قال الزعيم؟ قال إنها انقالب.. لحظتها 
حولت الريموت باتجاه قناة «سهيل» فصدمت أنها لم تنقل الحدث االنقالبي.. 

وعرفت أن السبب ربما كانوا موعودين بالسلطة كلها من سادتهم، وأّن وجود 
علي عبدالله صالح كمواطن في بالده، في بيته.. يزعجهم، ويسبب لهم كوابيس 
ليلية جعلت البعض منهم يتواصل مع أطباء نفسيين وبعد انفضاح أمرهم بعد 
ثالث سنوات عذاب، يجيئ الوجع واألذى من داخل البيت، وقد بدأت حلقاته 

باالستهداف الممنهج خالل الثالث السنوات سيئة الصيت والصوت والصورة.
لقطات

Õ  استعداء الخارج على الزعيم خطأ استراتيجي كبير.
انظر المتحول االجتماعي والمتغير السياسي، وقوة الحركة على األرض، 

وماليين الشعب التي فاض بها الكيل.
Õ  ببساطة أرجو أن تجيب على السؤال بصدق:

- كيف حال اليمن في عهد الزعيم؟ وكيف حاله اآلن؟
ال تطأطئ برأسك، وارفع وجهك إليَّ واسمعني صوتك!

قبيل الختام
صدق أبو الطيب المتنبي في قوله مادحًا:

ـــــمـــــوا
ّ
عــــــــطــــــــوا وحـــــك

ُ
إذا طـــــلـــــبـــــوا جـــــــــــــدواك أ

ــــوا ــــُب ــــك خــــيَّ ــــي ــــمــــجــــد الــــــــــذي ف ــــوا ال ــــب وإن طــــل
ــــــــــــالَك وهــــْبــــَتــــَهــــا ــــــووا ُع ــــــح ــــــــاز أْن ي ــــــــو ج ول

ـــــــــــاِء مـــــــــا ال يــــــوهــــــُب ولـــــــــكـــــــــْن مـــــــــن األشـــــــــــي
آخر الكالم

لــــِمــــًا مــــســــا ُه  ْر
ُ
وز ـــــِه  ـــــِت ع شـــــجـــــا عـــــــن   

ْ
ســـــــــل

ــــــــــــــــذاِر مــــــنــــــه مــــــحــــــاِربــــــا وحـــــــــــــــــــذاِر ثـــــــــــمَّ ح

 أحمد مهدي سالم

ْره مسالمًا 
ُ
ز

عبدالله الصعفانيواحذره محاربًا!

عذرًا ولكن.. للفجور حصاده..!!

في أحايين كثيرة تكون مضطرًا  
ة  لإليضاح والتنبيه بــأن الــقــراء
والتحليل للمشهد ال يعنيان بالضرورة 
أنك توافق من الناحية األخالقية وإنما هي 

ة وحسب. ة .. قراء قراء
Õ  على سبيل المثال وجدت نفسي في 
سجال مع أحد أبناء منطقتي خاض مباراة 
من طرف واحــد في التأكيد على أخطاء 
أنصار الله الحوثيين وتجاوزاتهم على 
حزبه السياسي الذي عمد على تصويره 
بأنه عبارة عن مجاميع من طيور الجنة .

Õ  قلت له :
قد يكون معك بعض الحق ولكن .. هل 
يمكنك إنكار أن مهرجانات الكذب التي 
جرى نصبها في العام ٢٠١١ استحضرت 
المثل " يا ويل الكذاب كم يضيع عليه 

من الصدق ".
ة ما تبقى من الصورة  Õ  استكماًال لقراء
عندما توكل لك القبيلة أمر قيادة شؤونها 
فال تهتم إال بنفسك ليغرق أبناؤها في 
الجهل والمعاناة وغياب الخدمات فإن 
عليك عدم استحضار الدهشة ألنهم إذا 

لم يستعدوك سيتفرجون.
Õ  وفي عالقة الحزب بأجنحته كيف 
يمكن لك أن تدفع بمحسوبين سياسيًا 
عليك إلى أتــون صدامات كثيرة فاقدة 
للموضوع والــفــكــرة الصائبة ثــم تنكر 
أمــام األشهاد أي عالقة لك بأولئك غير 
عابئ بتأثير هذا اإلنكار على من حسبوا 

أنفسهم عليك .
Õ  حدثت هذه المواقف السلبية أمام 
ــان يسمى الــجــنــاح القبلي والجناح  مــا ك
العسكري والجناح الديني ووصل الحال 
ــحــزب بتبني  درجـــة قــيــام أمــيــن عـــام ال
تقسيم األعضاء إلى فئات بصورة فيها 
الكثير من التعالي والقسوة بل وغياب 

السياسة والكياسة .
Õ  وفي كل المواقف أو معظمها كانت 
الخصومة مع ما سمي بالنظام السابق 
خصومة فاجرة أنكرت الشراكة وأساءت 
ــى مــا هــو إنــســانــي وأخـــوي فــي العالقة  إل
وصـــــارت تــقــصــي بــالــبــاطــل اســتــعــجــاًال 
للتمكين الذي إذا لم يجلب الخصوم الجدد 
فإنه يدفعهم للحياد تجاه ما يعتبرونه 

اليوم مظالم سلطة األمر الواقع .
Õ  بالمناسبة .. كنت أود اإلشــارة إلى 
الحزب المقصود باالسم لوال ما أكنه من 

احترام ألصدقائي في حزب اإلصالح .

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

contact@almethaq.net
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رئيس التحرير

يا فائقة حتى العلم والنشيد!!
وصـــفـــت األخـــت  

ــعــزيــزة فائقة  ال
السيد حال الدولة اليمنية 
 منها غير 

َ
ــم يــبــق بــأنــه ل

الــعــلــم والــنــشــيــد الوطني 
كناية على أن الــدولــة قد 
وصلت الى ما يشبه مرحلة 

االنحطاط.
وتــأســيــســًا عــلــى وصــف 
فائقة السيد لحال الدولة 
نجد أن لسان حال المواطن 
اليمني اليوم يردد عبارة 

وحيدة مفادها «الله يستر».
ولإلجابة على السؤال الله يستر على 

ماذا» نجتهد فنقول التالي:
أوًال: الله يستر على فخامة الرئيس 
عــبــدربــه منصور هـــادي ومــن عبدربه 
منصور هــادي، الله يستر عليه بعدما 
ورطه جمال بن عمر بتوقيع اتفاق السلم 
والشراكة مع جماعة الحوثي سالبًا إياه 
حقوقًا دستورية كرئيس للجمهورية 
وأشــرك الحوثي معه بحقوق ما أمر الله 

بها من سلطان.
 والله يستر من عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية أن يبلغ ضيقه من 
الحوثي الحلقوم فيقوم باتخاذ قــرارات 
أو اتجاهات أو تحالفات .. الخ تزيد أزمة 

البالد أزمة.
ثانيًا: الله يستر علينا من جماعة الحوثي 
الذين دخلوا صنعاء تحت يافطة كبيرة 
مفادها حماية المواطن وصون كرامته 
وإحقاق حقوقه ثم إعالنهم زهدهم عن 
السلطة ومفاسدها ثم تجدهم شركاء 
فيها مع الرئيس وراء ستار اتفاق السلم 
والشراكة وصوًال للمطالبة بمشاركتهم 
بسالح الصواريخ «بــس» يشتوا شراكة 
بالصواريخ الى جانب الدبابات والمدافع 
واألطقم وترسانة األسلحة التي استولوا 

عليها في عمران أوًال وفي 
صنعاء ثانيًا.

ثالثًا: الله يستر علينا من 
مجلس الــتــعــاون الخليجي 
ومــعــه كــل األســـرة الدولية 
التي تهدد اليمن بعقوبات 
ــة  ــاســي ـــة وســي ـــصـــادي ـــت اق
وثقافية.. الخ. بسبب وجود 
ــحــوثــي وســيــطــرتــه على  ال
مفاصل قرارات الدولة، وإذا 
هـــذا حــصــل فـــإن أكــثــر من 
٢٥ مــلــيــون مــواطــن يمني 
سيتهددهم الجوع بسبب الحوثي واتفاق 
السلم والشراكة الذي يمثل جمال بن عمر 

عرابه الشرعي.
رابعًا: الله يستر علينا من دولة جيشها 
وأمنها يعيشون إجازة مفتوحة تاركين 
لــبــالد وسيادتها للحوثيين وتنظيم  ا
الــقــاعــدة وبــعــض مليشيات االحـــزاب، 
فكيف يمكن للعالم الوثوق بدولة جيشها 

في إجازة ورئيسها محاصر في قصره؟!
ات  خامسًا: الله يستر علينا من إجــراء
ــدول  اقتصادية صــارمــة قــد تتخذها ال
المانحة بحق اليمن بسبب عدم تمكن 
الدولة من توفير أبسط مقاييس األمن 
واالستقرار فيها الى جانب حالة االنفالت 

الشامل الذي تعانيه الدولة والبالد.
بقى أن نقول إن العلم والنشيد اللذين 
بقيا مــن الــدولــة اليمنية حــتــى العلم 
والنشيد يا فائقة لم يعدا قائمين ألنه في 
المحافظات الجنوبية تم رفع علم دولة 
التشطير ويــردد في المدارس النشيد 
الوطني الــذي كان سائدًا قبل ٢٢ مايو 

١٩٩٠م.
هذا الوضع هو ما يجعل المواطن يقول 
الله يستر.. فهل أخطأ المواطن أم هو 
فشل صريح للدولة؟!!.. اإلجابة من حق 

القارئ.

محمد علي سعد

اسم الشهيد المتوكل على 
شارع الزراعة بصنعاء

وجــه الرئيس عبدربه  
منصور هادي قيادة 

أمـــانـــة الــعــاصــمــة صنعاء 
بــإطــالق اســـم د.مــحــمــد 
عــبــدالــمــلــك الــمــتــوكــل 

الذي اغتيل برصاص 
مسلحين فــي مطلع 
نوفمبر الماضي على 

شارع الزراعة بصنعاء 
تــخــلــيــدًا الســمــه في 
ذاكــــــــرة األجــــيــــال 
وطنية  كشخصية 

وهامة فكرية كبيرة، 
واعــتــرافــًا بما جسده 
في حياته من مواقف 
ـــيـــة مـــشـــهـــودة  وطـــن

ــــة فــي  ــــاع وشــــج
الدفاع عن اليمن 
ـــه وأمــنــه  ووحـــدت

واستقراره.
هذا واليزال الشارع اليمني وأسرة الشهيد يطالبون 
الدولة بالكشف عن من يقفون وراء جريمة اغتيال 
ـــرأي الــعــام على نتائج  الــدكــتــور المتوكل وإطـــالع ال

التحقيقات.

الجماهير تستقبل الفنان وليد الجيالني
يصل اليوم -االثنين- الى مطار العاصمة  

صنعاء الفنان الشاب وليد الجيالني قادمًا 
من العاصمة اللبنانية بيروت بعد مشاركته ممثًال 
لليمن فــي منافسات برنامج «عــرب ايـــدول» في 

نسخته الثالثة.
ودعــت مؤسسة «ثــري ام ميديا» لإلعالم كافة 
جماهير ومحبي الفنان وليد لالحتشاد في مطار 
صنعاء الستقباله بعد أن رفع اسم اليمن عاليا في 

ظل ظروف عصيبة تمر بها البالد.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن الجماهير 

المحبة والمتذوقة للفن األصيل ستكون حاضرة 
في الموعد لتكريم الجيالني التكريم الالئق والرد 
على الطريقة الغريبة التي تم بها إقصاء نجمها 

من البرنامج.
مشيرًا الى أن هنالك مفاجآت عدة ستكون في 
انــتــظــار الجماهير وسيتم الكشف عنها خالل 
المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب وصول الفنان 
وليد الجيالني لوسائل اإلعــالم المحلية والعربية 
واألجنبية على قاعة المؤتمرات الصحفية بفندق 

«موفنميك».

أعور وأعرج في 
الكلية الحربية

فــرض قبول طــالب لاللتحاق  
بالكلية الحربية بينهم عور 
وعرج وصم وبكم ال يصدقه عاقل في 

مجتمع الغلبة فيه للعقالء..
أما في وضع صار فيه كل شيء في البالد 
غير طبيعي وغير شرعي فال غرابة في 

األمر أبدًا.
ومن ال يصدق أن هذا يحدث في اليمن 
نستطيع اقناعه أن الضباط والجنود 
ــق داخـــل  ــي يــتــعــرضــون لــتــفــتــيــش دق
العاصمة من قبل مسلحين ال يخول لهم 
القيام بذلك ال دستور وال قانون.. وال 

اتفاق.

اتفاق تسليم أرحب!!

يقال إن اتفاق االصالح والحوثي  
في صعدة تضمن صفقة تسليم 
االخوان لمديرية أرحب لجماعة الحوثي 
وتأجيل مـــأرب.. وقــد وضــع السيناريو 
بإحكام وأوجدت المبررات والمغالطات 
لتضليل الرأي العام في الداخل والخارج.. 
إن جماعة االخــوان هم السبب وراء كل 

سقوط المعسكرات والعاصمة والعديد 
من المحافظات بيد أنصار الله.

وكـــل بــدايــات الــســيــنــاريــو ونهاياته 
ــن جــديــد يــخــرج االخـــوان  تــتــشــابــه.. وم
يتباكون ويتهمون النظام السابق.. 
ليواروا بشاعة المؤامرة التي ينفذونها 

بزعمهم أنهم لن يقوموا بدور الدولة!!

«المبايعة»
 هي الحل

ـــة كـــفـــر..     ـــمـــقـــراطـــي ـــدي ال
ـــــحـــــاد..  «الـــــدســـــتـــــرة» إل
االنتخابات انقالب.. والشرعية ال 
تأتي من الخيمة وال من الصندوق 

االنتخابي..
يــبــدو أن هــذه فلسفة المرحلة 
االنــتــقــالــيــة الــمــمــددة إلـــى اآلخـــر.. 
لكن ما الفرق إذًا بين من يرفضون 
االنـــتـــخـــابـــات وبـــيـــن الــمــســلــحــيــن 
الحوثيين الــذيــن يــقــومــون بــدور 
الــدولــة فــي العاصمة ويقتحمون 
الــمــحــافــظــات.. ألــيــس الــكــل يريد 
اغتصاب السلطة بالقوة أو باالحتيال 
- إننا نعيش انهيارًا في كل شيء 
وتــتــهــاوى أمـــام أعيننا منجزات 
وتاريخ من التطور البشري العظيم 

إلى حياة الغاب..
مــن الــصــعــب أن يقتنع الشعب 
اليمني بــأن «المبايعة» هي الحل 
والــخــيــار األمــثــل النــقــاذ الــبــالد من 

األزمة الطاحنة.


