
 محمد أنعم

< احتفلت كل شعوب العالم باستقبال عام ٢٠١٧م بالفرح والسعادة، وتبادل 
األمنيات بمستقبل سعيد وأن ينعم الجميع بحياة يسودها الحب والسالم واألمن 
واالستقرار.. هناك تقرع األجراس، وتزدان المدن والقرى بالطقوس االحتفالية.. 
والعالم يضحك ويغني ويرقص.. بينما الشعب اليمني استقبل عام ٢٠١٧م وهو 
يتعرض للعدوان والحصار.. وفلذات أكباده يحترقون بالصواريخ المحرمة دوليًا 
والقنابل العنقودية التي يطلقها عليهم ملك داعش والقاعدة سلمان عبدالعزيز 

والقتلة المتحالفون معه..
عام جديد وسلمان عبدالعزيز ومحمد زايد وأمير قطر ومجرم الحرب البشير 
وملك األردن ورؤســاء جيبوتي وارتيريا، ومصر الكنانة يشاركون في ارتكاب 
جرائم حرب بحق الشعب اليمني والذي يتعرض لها منذ قرابة عامين، كما يواجه 
الماليين من اليمنيين في ذات الوقت الموت الجماعي بسبب المجاعة جراء فرض 
حصار جائر يعكس صورة متوحشة لبشاعة وهمجية تحالف العدوان.. دقي يا 
موسيقى، شعوب ودول العالم تتغنى بالسالم وفي مقدمتها الدول المشاركة في 

العدوان على اليمن، واليمنيون يتعرضون لمحرقة سعودية فظيعة..
ليس قدرًا على الشعب اليمني أن ُيذبح وُيحرق بهذه الوحشية.. إن من حقه 

أن يعيش في أرضه مثل بقية شعوب المعمورة بأمن وسالم.. وأن يحل مشاكله 
بالحوار، دون تدخل خارجي.. من حق قرابة ثالثين مليون إنسان يمني أن ينعموا 
بالحياة كبقية الشعوب.. كما أن من حق أطفال اليمن أن يغنوا ويرقصوا مع 
الفراشات ويلعبوا في الحدائق والمتنزهات مثل أطفال السعودية واإلمارات 

وقطر ومصر وبريطانيا وأمريكا..
ليس من حق أي دولة أن تقصف اعشاشنا وأسواقنا ومدارسنا ومستشفياتنا 
وتحرق مزارعنا ومصانعنا.. وليس هناك أي قانون في العالم وال شريعة سماوية 
أو قوانين وضعية تجيز لملك السعودية وأمير قطر ورؤساء اإلمارات ومصر 
والسودان وجيبوتي وارتيريا وملك األردن قتل الشعب اليمني بهذه الوحشية 

والهمجية..
إن استمرار هذه الجرائم قد تدفع الشعب اليمني أو بعض قواه السياسية إلى 
تبّني خيارات انتقامية مماثلة داخل الدول المشاركة في تحالف العدوان، فهذا 
الجنون والسادية وحب التعطش لسفك الدماء يجب أن يتوقف فــورًا.. طفح 

الكيل.. طفح الكيل..
مؤلم جدًا أن يرسل ملك السعودية وأمير قطر ورؤساء السودان وجيبوتي 
ومصر واإلمارات في عيد الميالد قنابل عنقودية ألطفال اليمن.. ما ذنبهم وما 
جريمتهم..؟ لم نعتِد على مصر.. ولم نستوِل على جزر اإلمارات ولم نسرق مياه 

نهر النيل.. وليست اليمن ارتيريا حتى تحول جيبوتي أرضها إلى معسكر لقتل 
الشعب اليمني.. ثم لماذا يجاز قتل أطفال اليمن، بينما أطفال اإلمارات واألردن 

والسعودية وجيبوتي والسودان دماؤهم محرمة ومعصومة..؟!
ه التراب ليل نهار.. يطفئ نيران االحقاد التي  عامان والشعب اليمني يواري أبناء
تشوي أجساد أحباب الرحمن.. يودع خيرة شباب اليمن الذين ُيقتلون بأسلحة 

محرمة دوليًا.. ولم يرد بالمثل ولم يثأر ألهله وأبنائه..
عامان ونحن نكظم الغيظ.. نصبر ونصبر على نيران مشتعلة داخل قلوبنا، لعل 
وعسى أن يكون لجنون األشقاء نهاية أو تصحو ضمائرهم.. لكن كما قال الشاعر 

ال حياة لمن تنادي..
عامان والشعب اليمني يمد يده للسالم وللحوار، وتأتيه الردود عبر صواريخ 

تحالف العدوان لترتكب جرائم القتل واإلبادة بشكل أفظع من ذي قبل..
اليمنيون ينشدون السالم وهم رجال الحرب فال أحد يستجيب على الرغم من 
أن الجميع يدركون أن اليمنيين هم رجال الثأر ورجال الرجال واليمكن أن يفرطوا 

بدماء أبنائهم مهما طال الزمن..
لن يفلت القتلة والمعتدون من خناجر اليمنيين ورصاصهم، ولن تشفى 
قلوبنا وصدورنا إّال باالنتصار لدماء األبرياء.. إن السن بالسن والعين بالعين، 

والجروح قصاص..

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

في مطلع عام جديد فإن ما يتصدر المخاوف 
في أداء الحكومة هو انتهاجها عدم الشفافية من 
جهة وما يسمى ”بالدعممة ” من جهة أخرى.

Ö  أمــا عــدم الشفافية فكارثيتها فــي أنها 
تستدعي سوء الظن ليعتقد الناس أن بإمكان 
الحكومة تقديم أفضل مما كان وهي ال تفعل 
وال توضح , فما الذي يمنع حكومة الدكتور بن 
حبتور من إيضاح الباء والتاء في قضية المرتبات 
مثًال وعــدم ترك المسألة لألهواء والشائعات، 
ولماذا ال تنظم مؤتمرًا صحفيًا  يضع الناس أمام 
كل شيء من كوارث عبدربه إلى كل متورم جيبه.
عت الحكومات المتعاقبة منذ  Ö  لقد صدَّ
ثــورة ٢٦ سبتمبر  الــرؤوس بأن الشعب شبَّ 
عن الطوق لكنها في الواقع المتالحق ترى في 
الشفافية زائدة دودية وفي المصارحة رجسًا 
ل القدوة انتقاصًا 

ُّ
من عمل الشيطان وفي تمث

من منسوب اإلحساس المرضي بأهمية التورم 
على كراسي المسؤولية.

Ö  لم يعد مقبوًال االستمرار في عدم إثبات 
أن وعاء اإليــرادات صار واحدًا، وأن هناك من ال 
يزال ينهب ويفسد وكأنه يريد أن يجمع ماليين 
الفقراء في شرانق الخوف والجوع والموت وخراب 

الديار وقلة الحياء عند من ال يستحون.
Ö  معيب أن نرى مسؤولين كسالى في إجراء 
تفكير وبحث وقرار حول المكان الذي يريدون 
أن يوصلوا الشعب إليه .. ومرعبة هي فكرة أن 
يستأثر البعض بمداخيل ايرادية بالحق والباطل 
إلى أوعية خاصة أو إلى الجيوب، فيما مساحة 
الفقر والــجــوع اتسعت بشكل فــوق مستوى 
االحتمال، فيما اليزال هنا من يرفض تصحيح 
األمور والشفافية ويرفض الصداقة مع الحقائق.. 
ودائًما فإن مداواة أعراض أي مرض تحتاج إلى 

ضرب الوجع في الجذر.
Ö  إن حكومة بال شفافية وال فعل .. تداري 
أو تسوف أو ترتعش من تصحيح ما يحتاج إلى 
تصحيح هي حكومة ضائعة مضّيعة ,تستثمر 
في بحيرة آسنة من القلق والخوف واالرتباك 
والحزن خاصة مع وجود عدوان لم ينَس فرقاء 

اليمن أحقادهم وأطماعهم رغم غطرسته.
Ö  أوضاعنا صعبة لكن ال تزال خارطة اليمن 
نابضة بالحياة وتطلب من الحكومة أن ال نكون 
ـــذي عـــاش حياته  مــثــل مــتــســول تــولــســتــوي ال
ليستجدي القروش، فيما كان تحته مايجعل 

باإلمكان أفضل مما كان.

يااااحكومـــة..!!
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< أخيرًا وبعد عامين من العدوان الغاشم والحصار الجائر 
على الشعب اليمني استطاع المرتزقة أن يحققوا انتصارًا 

عظيمًا لسادتهم قادة تحالف العدوان..
فبعد أن يئس النظام السعودي من وعود الجنرال «علي 
بلسن» من اخضاع صنعاء، ها هو يحقق لهم انتصار الفرصة 

األخيرة الممنوحة له قبل الطرد من المملكة..
استطاع الجنرال «بلسن» بخبرته العسكرية وتكتيكاته 
القتالية أن يقوم بعملية نوعية في مديرية «نهم» أسفرت 

عن أْسِره «حمار»!!
العملية النوعية أخــذت حقها مــن الــدراســة والدعم 
والمساندة والتغطية الجوية الموفقة وكانت ناجحة وظهر 
ه تحليالت 

ُّ
ُحف

َ
«األسير» رافع األذنين في قنوات العدوان ت

الخبراء العسكريين..
«الحمار» ُنقل برفقه «الجنرال» إلى مأرب، ومن المحتمل 

ل أمام «سلمان» نفسه..
ُ
أن ُينقل إلى الرياض ليمث

ما لنا ولهم، فعلى قدر عزم قادة العدوان تأتي العزائم..
ما يهمنا أن الجنرال «علي بلسن» أثبت ما أكدنا عليه مرارًا 

أنه ال يفرق بين حقل األلغام وحقل البرسيم!!

«علي بلسن» 
واالنتصار العظيم!

الرباعية تتسلم ملف الحمار!
< تحولت العمليات العسكرية التي تنفذها جيوش دول 
العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتها في مأرب والجوف ونهم 

الى مسرحية هزلية صاحبها حمار.
أعلنت ما تسمى المقاومة أو الجيش الوطني قبل أيام القبض 
على حمار قالت إنه دخل نهم لمساعدة الجيش (العفاشي - 
الحوثي) في حربهم ضد الغزاة، وهذه معلومات مؤكدة وهذه 
العملية استغرقت منهم ٢١ شهرًا من الزحف والغارات، 
وهذا ما اعتبرته السعودية أولى بوادر النصر وتحرير صنعاء!

المشكلة أن وزير الخارجية األمريكي جون كيري لم يصرح 
بأي شيء، كذلك المبعوث األممي لم يقطع زياراته للرياض ولم 
يطلع مجلس األمن في جلسة مغلقة على تطورات األوضاع 
في اليمن وضرورة تسلم بريطانيا ملف الحمار، حتى أمين عام 
دنا..  األمم المتحدة بان كي مون لم يعرب عن قلقه كما عوَّ
وكما يعرف أن الحمار تعرض للفرمتة ونزل من رأس الجبل!!

 حقق الفار هــادي والجنرال علي محسن وعدهما للجنة 
الرباعية بتحقيق تقدم على أرض المعركة مقابل إعطائهما 
مهلة اسبوعين انتهت باعتقال حمار وإدخاله سوق العمالة 

والخيانة.
صّدق أوال تّصدق تقول قناة «سهيل» إن صنعاء أصبحت 

تحت سيطرة المقاومة بما فيها هذا الحمار!!

هذا هو حالهم!!
Ö  كــل مــا عرفته البشرية عبر العصور 
والحقب الــغــابــرة مــن حماقات األفـــراد 
وتفاهات الجماعات وانحطاط القيادات 
مــتــوافــرة حــد الفضائح فــي المرتزقة 
وعــمــالء الـــعـــدوان.. فما عــانــاه العمالء 
وخونة أوطانهم عبر التاريخ من إهانات 
وتوبيخ وصـــراع نفسي، يعيشه اليوم 

عمالء اليمن في الرياض!!
ـــا مــرتــزقــة الــمــحــافــظــات الجنوبية  Ö  أم
فيتصارعون حد االشتباك المسلح على 

أحقية «حمل المباخر» للمحتل!!
Ö  وما تسمى بمقاومة تعز فحّدث وال حرج 
فلم يعد هناك أي مفردة أو قيمة لقاموس 
ـــرؤوس متخصصة  األخــــالق.. مــقــاومــة ب
للنهب والسرقة والقتل واالدمان واإلرهاب 

و.. و.. مما يشمئز القلم من خطها هنا!!
Ö  مرتزقة مأرب والجوف انعدام الثقة فيما 
بينهم.. عنصرية مقيتة وإهانات لفظية 
وجسدية يستحي أي آدمي عاقل أن يقبل 

بها مهما كان األجر أو الجرح!!
Ö  مرتزقة ميدي والبقع قطعان من العبيد 
هم وقود 

ُّ
بثمٍن بخس رياالت معدودة وجل

لمحارق عبثية وليت أهلهم يعلمون!! 
أمــا من كنا نعدهم مثقفين أو مفوهين 
ومهرجين ففضائحهم ومأساتهم في 
الوقت ذاته تطفو على مواقع التواصل وال 

تحتاج منا التذكير بها!!
ل كل  Ö  ولهذا يستغرب كل ذي لب ويتساء
ذي ضمير: كيف حسبت هذه الكائنات 
مصيرها وكيف حسمت موقفها المخزي 

هذا.. وأي خيار اختارته لنفسها؟
واالجابة عبر العصور عن مثل هذه التساؤالت 
واحدة أوجزها المتنبي بقوله: «من يهن 

يسهل الهوان عليه»!!

أصحاب السوابق هم
 َمْن هربوا إلى الرياض

< الذين ارتكبوا جرائم 
بحق هــذا الشعب هــم من 
هربوا الى الرياض ليباركوا 

ــــعــــدوان ظــنــًا منهم  ال
أن جــرائــمــهــم سُتنسى 
وسيفلتون مــن العقاب 
والــثــأر.. وفــي مقدمتهم 

ــادي الــذي  الــفــار ه
ارتــكــب أبشع 
مـــــجـــــزرة فــي 
ــخ اليمن  ــاري ت

عـــام ١٩٨٦م 
في الجنوب ودفن 

كتائب من الجنود أحياًء 
في معسكر بدر.

ومثله الــمــجــرم بن 
ــــــذي ســحــل  دغـــــر ال
العلماء فــي محافظة 

حضرموت ومايزال يفر 
مــن الــيــســار الــى اليمين 

خوفًا من الثأر.
كذلك أوالد األحمر الذين 

أقدموا على جريمة إرهابية 
بشعة باستهدافهم جامع دار 

الرئاسة للتخلص من كل قيادات الدولة 
وراح ضحية ذلك العمل المشين العشرات 
من الشهداء والجرحى، األمر الذي جعل 
حميد وحسين وهاشم ومذحج من أوائل 
الهاربين الى الرياض لينفذوا بجلودهم 

من ثأر أولياء الدم..
كذلك هو حال المجرم والنهاب األول 
علي محسن الذي نهب حقوق المواطنين 
وعاث فسادًا في كل البالد، كان من الفارين 
ألن أصحاب الحقوق والدماء وصلوا إليه 
وأدرك أن نهاية كل ظالم قد قربت منه 
فنفذ هو اآلخر بجلده هاربًا الى السعودية، 

وزاد مــن تــورطــه مــؤخــرًا ارتــكــاب 
المجزرة النكراء باستهدافه 
قاعة العزاء بالعاصمة صنعاء 
التي راح ضحيتها المئات من 
الشهداء والجرحى ووصل 
أنينها الــى كل القبائل 
اليمنية وفي مقدمتها 

خوالن..
الـــــشـــــعـــــب 
اليمني يدرك 
تمامًا التاريخ 
األســـــــــود 
واإلجرامي 
ــبــيــة  ــغــال ل
مــــن هـــربـــوا 
ـــريـــاض  الــــى ال
لـــــيـــــبـــــاركـــــوا 
الـــعـــدوان.. هذا 
ــــي  ـــشـــعـــب األب ال
ــــأره،  ال يــنــســى ث
ويؤرشف األحــداث 
والجرائم ومن قام بها 

أوًال بأول ويعرف متى يأخذ ثأره..
وإذا ظن هؤالء المجرمون أنهم بفرارهم 
الــى الــريــاض ومباركتهم ومشاركتهم 
الـــعـــدوان سيخضعون هـــذا الــشــعــب أو 
سيغلقون ملفات جرائمهم فهم واهمون 

وحمقى..
وإذا كـــانـــوا يــتــوهــمــون أن الـــعـــدوان 
سيعيدهم الى الوطن على ظهر دبابة 
فهم أغبياء كاألنعام بل أضل.. فالجرائم 
ــتــي ارتــكــبــوهــا لــن تــســقــط بــالــتــقــادم  ال
ــو حــشــدوا على  ــغــلــق، ول

ُ
وملفاتها لــن ت

الشعب ياجوج وماجوج فلن يفلتوا من 
العقاب ومن يد العدالة وسيطالهم الثأر 

ولو كانوا في «جحر» سلمان!!

قها
ُّ

قناة «اليمن اليوم» تشعل الشمعة الـ٦ من تأل

< احتفل اليمنيون في الداخل والخارج بإشعال الشمعة السادسة من مسيرة 
فضائية «اليمن اليوم» التي استطاعت رغم عمرها القصير ان تتصدر الريادة 
كصوت وطني شجاع وتعبر عن ضمير الشعب اليمني وتطلعات أجيال اليمن وسط 

فوضى الربيع العبري..
لقد كشفت التجربة المتميزة لقناة «اليمن اليوم» امتالك اليمن كوكبة من 
اإلعالميين الشباب المتميزين الذين فضحوا أكاذيب وزيف أبواق التضليل والدجل 

مثبتين أنها ليست أكثر من أدوات فارغة مألت األرض والسماء ضجيجًا..
من حق قناة «اليمن اليوم» ان تفخر ونحن معها بهذه النجاحات.. من حق 
متابعيها ان يحتفلوا ليس بمرور ٥ أعوام على التأسيس فحسب، وإنما بمعجزة 
ات وقدرات شابة من اإلعالميين المبدعين الذين خبرتهم  انتصار يسطرها كفاء
ة الرسالة الوطنية الصادقة.. 

َ
األحداث بأنهم كانوا األجدر في تجسيد الموقف وَحَمل

ل  لم يغادروا متاريسهم في أشد الظروف وأقسى لحظات العدوان وقبلها التغوُّ
اإلخواني الساحاتي..

نهنئ األخوة والزمالء في قناة «اليمن اليوم» هذه النجاحات والريادة في أداء الرسالة 

اإلعالمية بانحياز كامل للوطن والشعب وقضايا الناس وهمومهم، لتستحق عن 
جدارة تسميتها قناة كل اليمنيين.. نهنئ هذه الجبهة األكثر قوة في معركة الدفاع 
عن الوطن  والثوابت.. والتي لم تهادن أعداء الشعب والثورة والجمهورية والوحدة..

من حق فرسان إعالمنا الوطني أن يفتخروا بهذه القناة اليمنية، ومن حق زمالئنا في 
قناة «اليمن اليوم» أن يفتخروا بنجاحاتهم في إيصال رسالة شعبهم وما يتعرض له 
من عدوان سعودي إجرامي وحصار جائر إلى العالم، والدفاع عن قضايا األمة العادلة 

دون مهادنة..
«الميثاق» تهنئ قناة «اليمن اليوم» بهذا النجاح الكبير والتميز اإلعالمي في 
سماوات تكتض بضجيج فضائيات الدجل والتطبيل والتنجيم.. إننا أمام مدرسة 

إعالمية يمنية صادقة وشفافة..
وال نبالغ إذا قلنا أن قناة «اليمن اليوم» اصبحت صوت وضمير ولسان حال كل الشعب 

اليمني، ومكانتها العظيمة التي تنالها اليوم إنما هي بفضل كل العاملين فيها..
فتحية لكل فرسان قناة «اليمن اليوم» وهم يشعلون الشمعة السادسة في مسيرة 

تميزهم اإلعالمي..


