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كلما م��ر ال��وق��ت ك��ان )ن����ارًا( على 
المعارضة و)بردًا وسالمًا( على الرئيس، 
فالوقت ليس في صالح المعارضة على 
اإلطالق، ألن من الواضح أن الرئيس 
يذيق المعارضة من نفس الكأس التي 
يذيقونه إياها، وفي هذا عدالة شعرية 

كبيرة.
وافق  ما برحت تقول- كلما  فالمعارضة 
الرئيس على مطلب لهم- إن الوقت قد تأخر، وها 
هو الرئيس كلما مر وقت على تقديمه عرض 
من العروض رفع سقف عرضه لتأخر المعارضة 
وتباطؤها. وله الحق في ذلك ألن الحشد المؤيد 
للرئيس في كل جمعة ي��زداد عن الجمعة 
السابقة، وفي هذا مؤشر خطير للمعارضة لو 

كانوا يعقلون.
وال شك أن المعارضة تشبه في أقوالها طارق 
السويدان، الداعية الكويتي الذي يتلون بكل 
األلوان، فيخاطب المعارضة في اليمن أن اثبتوا 
في الميدان، وال تتراجعوا عن قطع الطرق 
والعصيان، فهو على نقيض ذلك يكلم األخوان 
في البحرين أن العصيان تخريب من عمل 
الشيطان، فتبًا لمن سيرته األشجان، لينطق بما 
يخالف دينه اللسان، فكان بدياًل للشيطان، في 

الوساوس لإلنسان.
وألن ال��م��ع��ارض��ة متناقضة ف��ي أقوالها 
كالسويدان، فهي ترى في رفع سقف مطالبها 
استجابة لمطالب الشعب، أما رفع السلطة 
للعهد، وترى  لمطالبها فهو تراجع ونقض 
وما  السبعين  في  المحتشدة  الماليين  في 
حوله آالفًا، بينما ترى في حشودها الماليين 

والماليين، وترى أن السبعين وما 
حوله باتساعه وكبر حجمه ال يتسع 
إال لمائة ألف مؤيد، بينما يتسع 
ميدانهم األصغر حجمًا وما حوله 
لماليين عدة، كما ترى المعارضة 
أن )الشعب( يريد إسقاط النظام، 
وال ترى )الشعب( الذي يريد بقاء 
النظام، فهل أنتم بهذا )تؤمنون 

ببعض الكتاب وتكفرون ببعض(.
أل���م يسمع ق���ادة المعارضة 
بالمثل اليمني القائل: “حقك حق 
وحق الناس م��رق”، كان الجدير 
بكم وأنتم كما تخططون حكام 

المستقبل أن تكونوا بحجم المسؤولية التي 
تسعون إليها، وأن ال تفعلوا ما تستنكرونه على 
الرئيس في أحاديثكم وتصريحاتكم وكتاباتكم، 
تتهمونه بالكذب وتكذبون، تتهمونه بنقض 
العهد وتنقضون عهودكم، تتهمونه بالتزييف 
وتزيفون، تتهمونه بالقتل وتقتلون، قال أبو 

األسود الدؤلي:
ال تنه عن خلٍق وتأتيَ مثله

 عارٌ عليك إذا فعلت عظيم
ابدأ بنفسك وانهها عن غيها

 فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
لست سياسيًا حتى أطرح رأيًا أو نصيحة لوفد 
المؤتمر والتحالف ال��ذي سيذهب للتفاوض 
إال أنني أنصحهم أن يضمنوا الملفات التي 
سيذهبون بها شريط فيديو أو سيدي يحتوي 
على تسجيل واضح لمسيرات التأييد في الجمع 
الماضية لتقولوا للحاضرين من أخوة وأصدقاء 
بلغة واضحة جلية: ليس الشعب من يريد إسقاط 

النظام!
أما مسألة تعديل بند )التنحي( 
إلى )تسليم السلطات أو المهام( 
فأنا أعترف بصدق أنها كانت خطأ 
قاتاًل ويتوجب عقاب من أشار على 
الرئيس بهذا الرأي، فمن الواجب 
اآلن أن يتم استفتاء الشعب حول 
وج��وب التنحي من عدمه ال أن 
يكون أمرًا مفروغًا منه، وإال كان 
الحق لهذه الماليين التي خرجت 
لتأييد الرئيس أن تهب رافضة 
للتنحي..وفي النهاية وكنوع من 
)تغيير الجو( س��أورد لكم بعض 
األبيات لشعراء العرب وأرجو أن ال تحملوها أكثر 
مما تحتمل فهذه األبيات مجرد مقتطفات أدبية 

ال أكثر وال أقل.
قال المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس في 

مدح سيف الدولة الحمداني:
لـيــس إالك يــا عـلــــي هـمـــام

 سيفه دون عرضه مسلول
وسوى الروم خلف ظهرك روم

 فعلى أي جـانـبـيـك تـمـيـل
وقال المتنبي في قصيدة تضمنت الكثير من 

الحكمة:
ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى

غير أن الفتى يالقي المنايا كالحات وال يالقي الهوانا
ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا

وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا
كل ما لم يكن من الصعــــــب في األنفس سهل فيها 

إذا هو كانا
وقال أيضًا متفاخرًا:

أرى المتشاعرين غروا بذمي
 ومن ذا يحمد الداء العضاال

ومن يك ذا فم مر مريض
 يجد مرًا به الماء الزالال

وقال أبو تمام في رثاء محمد الطوسي:
ونفسٌ تعاف العارَ حتى كأنه

 هو الُكْفر يوم الروع أو دونه الكفر
فأثبت في مستنقع الموت رجله

 وقال لها من تحت أخمصك الحشرُ
كما قال عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل األروع:

ليت هندًا أنجزتنا ما تعدْ
 وشفت أنفسنا مما تجدْ
واسـتـبـدت مــرة واحدة

 إنما العاجز من ال يستبدْ
وقال إيليا أبو ماضي شاعر التفاؤل واإلقبال 

على الحياة:
أي هذا الشاكي وما بك داء
 كيف تغدو إذا غدوت عليال

إن شر الجناة في األرض نفس
 تترجى قبل الرحيل الرحيال

وترى الشوك في الورود وتعمى
 أن ترى فوقها الندى إكليال

هو عبٌء على الحياة ثقيل
 من يظن الحياة عبئًا ثقيال
والذي نفسه بغير جمال ال

 يرى في الوجود شيئًا جميال

المناضل عبدربه منصور.. 
ودروس في طهارة النفس

الحقيقة التي برزت إلى السطح في اآلونة األخيرة أشكال 
جديدة في الدس والتشهير وفنون في إباحية التسريبات 
المشروطة بحسب الطلب في تغطيته المترتبة على ذلك، 
أن كان بالدوالر أو بالليرة أو بكليهما وليس في ذلك عيب في زمن 

ثقافة اإلباحية واالنحطاط األدبي واألخالقي والسياسي.
وقد أشفقت كثيرًا على األديب المثقف في هذا الزمان بشير البكر 
الذي ربما ُأرغم على أن يتولى مهمة 
التضليل والتشهير وصناعة أقراص 
محالة مشوقة للقارئ على طريقة 
صناعة الحلوى الشامية المحشوة 
بالفستق وال��ل��وز والعسل وإل��خ .. 
أشفقت عليه، هذا األدي��ب المبشر، 
وهو يكتب مقاله الذي تناقلته عدد من 
الصحف والمواقع االلكترونية نقاًل عن 
صحيفة »األخبار« اللبنانية الصادرة 
في بيروت ، تحت عنوان )عبدربه 
منصور من الظل إلى قيادة المرحلة 

االنتقالية( .
كشفت سطور هذا المقال وما بين 
تلك السطور أيضًا ، أن بشير البكر إما 
هو جاهل بالحقائق الموجودة على األرض اليمنية أو أنه وقع تحت 
الخديعة لمن أسدى إليه مهمة كتابة ذلك المقال الذي ال يعدو كونه 
معلومات إباحية تعوَّد صاحبها عليها واكتسب خبرة طويلة في كل 

شيء حرمه اهلل.
المخدوع البشير السوري الجنسية ، هو جاهل حقًا بتاريخ 
العصامي البريء من دماء وأعراض وأذية الناس عبدربه منصور 
هادي المناضل الوطني الكبير والقائد العسكري والخلوق الفطن 
اإلنسان، إن ما يحمله عبدربه هي مجموعة قيم وصفات يعتز بها 
كل يمني قادت هذا العمالق إلى سدة الحكم ، أواًل في وزارة الدفاع 
ثم إلى قيادة الدولة الوطنية بكل جدارة واستحقاق، قاد عملية 
النصر في معركة الدفاع عن الوحدة عام 1994م ، وله الفضل في 
الحفاظ على أرواح الناس وأعراضهم وممتلكاتهم في أكبر معركة 

لم يشهد التاريخ اليمني مثياًل لها .
ماذا يعرف أو يعلم هذا السوري الجنسية المدعو بشير عن 
الصفحات المضيئة لتاريخ اليمن وقادته ، سوى ذلك الحشو من 
صناعة المعلومات المسربة المهربة أو المرسلة من الشواطئ 
الغربية لسوريا ، للكاتب السوري بشير في دمشق على أن يكون 
النشر في بيروت بلبنان ، وليكن مصدر تلك الترهات مكان آخر فإن 

المخرج هو واحد والسفاح هو واحد والماكر هو واحد.
ما أدرى هذا البشير أن المناضل الكبير عبدربه منصور هادي 
عين نائبًا دون مستند قانوني ؟! ، ما أدرى هذا البشير أن فخامة 
األخ نائب الرئيس عبدربه منصور لم يقم منذ تعيينه حتى بوضع 

حجر أساس ألي مشروع؟! .
أال يعلم هذا المهرج البشير أن عمالقنا نائب رئيس الوطن قد 
كان رأس وفدًا لدولة الوحدة اليمنية في القمة العربية في دمشق 
التي عقدت على بعد أمتار قليلة من مسكنه في سوريا ، هذا نموذج 
واحد أردت أن يعود هذا البشير السوري بذاكرته إن كانت له ذاكرة .
ما أدرى هذا البشير أن عبدربه منصور لم يضع حجر أساس 
لمدرسة واحدة ، وأنه زعم كما جاء في تلك التسريبات أنه يحمل 

صفة النائب السجين ؟! .
حقيقة أنني عندما اطلعت على مقالة المدعو بشير البكر تألمت 
كثيرًا أن تصل ثقافة اإلباحية والتحريف والتضليل إلى هذا المستوى 
الواطي المنحط في ثقافة المهنة ، ولكن سرعان ما تحول ذلك األلم 
إلى مشاعر الفرح عندما سخرت شريحة وفئات المثقفين واألدباء 
السياسيين وعامة الناس الذين كان أغلبهم معاشرًا أو زمياًل لألخ 
النائب وصديقًا له في معظم سنوات حياته النضالية والوطنية 
والعسكرية والسياسية ، الذين أجمعوا أن المخرج لهذا المقال له 
عشرات السوابق السياسية عندما يتعرض الوطن لعواصف ومحن 
ومنعطفات سياسية تراه يطل علينا ببالونات سياسية اختبارية 

بطريقة انتهازية ليأمن مكره .
وأخيرًا : أود أن أهمس في أذن هذا الشاعر أو األديب أو السمسار 
السوري )بشير( أن فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
لم يطرد أو يتخلَّ عن علي ناصر محمد كما تزعم أو كما زعم 
المخرج ، بل كان خروج علي ناصر محمد من صنعاء طواعية .. 
ألن قادة الحزب االشتراكي وهم اليوم حلفاء علي ناصر ومعظمهم 
في الخارج في أوروبا والشرق األوسط اشترطوا على الرئيس علي 
عبداهلل صالح بقبولهم للوحدة االندماجية بشرط خروج علي ناصر 
من صنعاء ، وعندما علم علي ناصر بذلك الشرط صرخ قائاًل : 
)اعتزاء على الطريقة البدوية في اليمن( “أنا بو جمال “ واهلل من أجل 
الوحدة سوف أغادر صنعاء.. ويا أستاذ ويا أيها الشاعر بشير )الزلمة( 

كلهم أحياء يُرزقون ، بإمكانك الرجوع إليهم إذا أردت الحقيقة .
الهمسة الثانية لبشير السوري : إن روح ونفس مقالك المنشور ، 
يحمل جذورًا وآفاقًا انفصالية هي جديدة على البيئة الشامية عامة 
وسوريا خاصة ، وهذا يؤكد بما ال يدع مجااًل للشك أنك يا زلمة مكلف 

بالصياغة والنشر ليس إاّل !! .
وال تعنينا ثقافة اإلباحية والقدح والذم ، بقدر ما تعنينا نحن 
اليمنيين طهارة ونقاء وصفاء وإنسانية والتاريخ النضالي للقائد 
العسكري الكبير نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي - 
يحفظه اهلل - ، اطبخوا كيفما شئتم ، سربوا كما يحلو لكم ، فبركوا 
كما تريدون ، غردوا في سراب الصحارى جماعات أو فرادى .. سيظل 
منصور هادي رمزًا لكل اليمنيين الوحدويين الشرفاء في وطن 22 

مايو األغر .

محمد الحاج سالم الشحيري

 الدستور هو العقد بين الحاكم والمحكوم وال 
تستطيع القوى السياسية تجاوزه أو القفز عليه لما في 
ذلك من قفز على مجموع اإلرادة الشعبية التي أقرت 

هذا الدستور باألغلبية حتى أصبح نافذًا.
 فالدستور وحده هو الذي ينظم سلطات الدولة وآلية 
إنشائها واختصاصاتها والعالقة فيما بينها وزوالها من 
عدمه.. الخ، وال يسقط العمل بالدستور اال بدستور جديد 

أو معدل يقره الشعب باستفتاء عام.
وتأتي مطالب اللقاء المشترك برحيل النظام انعكاسًا 
لحالة اإلفالس القانوني والسياسي بمجريات األمور وتعكس 

سخريتهم من الشعب وتنصيب أنفسهم أوصياء عليه.
فباهلل عليكم ماذا تتوقعون من مستقبل تقوده قوى 
تقليدية تفتقر ألبجديات العمل السياسي وتتعاطى مع 
السواد األعظم من الشعب وكأنه جزء من ملكيتها الخاصة 

أو مجرد رعية وتابعين.
إن ثقافة العالقة بين الشيخ ورعيته غير مقبولة وال يمكن 
أن تعمم على مجموعة الشعب، وإن تجاهل غالبية أبناء 
الشعب اليمني واإلساءة اليه بالقذف أو التهديد لن يزيدنا 
اال ثباتًا ورسوخًا وإص��رارًا على حماية الثوابت الوطنية 
والمكاسب الوحدوية العظيمة، فالوطن أكبر من األسرة 

والقبيلة والحزب، والعهد الذي بيننا وبينهم هو الدستور 
الذي نص في مادته )110( على:

»يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب 
واح��ت��رام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية 
ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، وااللتزام بالتداول السلمي 
للسلطة، واالشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع 
عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة 

ويمارس صالحياته على الوجه المبين في الدستور.
وبناء على ما سبق ال يملك رئيس الجمهورية تلبية 
مطلبهم في الرحيل ألنه يحترم مسؤولياته الدستورية ومن 
هذا المنطلق فإن مستقبلهم السياسي في التغيير مرهون 
ب��اإلرادة الشعبية ومن الخطأ االعتقاد بأن القوة والعنف 
واإلرهاب، أو المسرحيات الهزلية الموجهة الستجداء الخارج، 
أو أية جهة يركنون إليها.. قادرة على تجاوز إرادة الشعب 

الشامخة التي لن تنحني أمام أعتى الظروف وقساوتها.
تلك اإلرادة الصلبة والراسخة التي انتصرت للثورة 
والجمهورية في ظروف كانت األشد سوءًا في تاريخ اليمن 
عندما تكالبت على إجهاضها عدد من ال��دول االقليمية 
والدولية بما فيها »اسرائيل« التي نفذ طيرانها الحربي 
عشرات الطلعات الحربية لمساندة اإلمام البدر وقصف الثوار 
في محافظة صعدة باإلضافة الى إمداد الملكيين بالسالح 
والعدة والعتاد الذي كانت طائرات اسرائيلية تفرغه على قمة 
جبل )سناره( بصعدة في العام 1964م، وهو ما كشفت عنه 
عدد من المصادر االسرائيلية في العام 2004م وذلك عبر 

صحيفة »هارتس« االسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ 
26 / 7 / 2004م وصحيفة »سالح الجو« االسرائيلي نقاًل عن 
طيارين اسرائيليين - كما كشف عنها د. »كلياب جونسن« 
المؤرخ بمركز الدراسات السياسية والدولية بجامعة )ليدس( 
في كتابه عن حرب اليمن.. ما يجب أن تراهن عليه المعارضة 
في المرحلة الراهنة هو الشعب والمرجعية الدستورية، 
فالفرصة سانحة لتبرهن تلك القوى على جديتها في 
الشراكة بعملية التغيير الى االفضل.. التغيير الذي ال يقف 
عند حدود الشكليات بل يمتد الى استهداف البنية الثقافية 
واالجتماعية التي تتمحور ثقافتها في نطاق )ما بدا بدينا 

عليه( والتزال تمثل العقبة الكؤود أمام التطور في اليمن.
 وعلى تلك االحزاب أن تبرهن صدق التوجه في سلوكها 
وممارساتها ومطالبها السياسية إما االنزالق بالوطن الى 
مشاريع مجهولة ورهانات خاسرة مهما تضافرت أطرافها 
وتعقدت حلقاتها، فإننا في كال الحالتين سنتعامل بإرادة 
وإيمان لحماية ثوابتنا الوطنية ومكاسبنا التاريخية العظيمة 
وفي التعاطي مع كل االحتماالت والظروف والمتغيرات، 
وسنعمل على تعرية كل المؤامرات واألجندات واألطراف 

التي تحلم بتصفير الوطن.
ونستبق االحداث بالتأكيد على أن )اسرائيل( تعمل حاليًا 
في اليمن وهذا ليس من باب تحليل العمليات اإلرهابية في 
اليمن التي كشفت تورط عناصرها بالموساد االسرائيلي أو 

الدالالت والمؤشرات فحسب.
فقد ذهب السفير الهندي )كومار( الى تأكيد هذا التدخل 

بشكل صريح ال يحتمل التأويل وال يدع مجااًل للشك، وذلك 
في الدراسة المنشورة الستاذ العلوم السياسية د/ محمد 
السيد سليم بعنوان » واقع ومستقبل التحالفات في آسيا« 
مجلة السياسة الدولية العدد )183( يناير 2011م ص53 . 
والمجلة متوفرة في األكشاك )العدد قبل االخير( وبإمكان 
الجميع اقتنائها والوقوف على مثل هذه الحقائق.. حتى ال 
نفاجأ بالكشف عن مثل هذه التدخالت بعد أربعين عامًا، 

لمن كان يدرك التدخل االسرائيلي إلخماد الثورة اليمنية؟
أما: أين؟ وكيف؟ ومع من تعمل اسرائيل حاليًا في اليمن؟ 
.. فهذا ما ستجيب عليه األيام القادمة..وإذا كانت األزمات 
واألح���داث التي تمر بها بالدنا ترسم ص��ورة سوداوية 
للمستقبل، فإن الخروج من هذه الدوامة يتوقف على مدى 
تجاوب النخب السياسية واالجتماعية والمجتمع بأسره مع 
القيادة السياسية والمؤسسات الدستورية واالحتكام لصوت 

العقل والحكمة.
أما محاولتها في السعي منفردة الى رسم مخرج شامل 
للبالد وفق رؤاها الضيقة وإهمال اآلخر، فليس اال نذيرًا 
للمزيد من التفكك واالنقسام خاصة في ظل الغموض 
والضبابية التي تحيط بعملية التغيير، والماضي السوداوي 
لهذه النخب التي جمعتها المصائب. فهل سترقى الى مستوى 
المسؤولية الدينية والوطنية للخروج من هذه األزمة؟ أم 
أن أقدارنا هي التي تسوقنا للكتابة بالدموع والدم خاتمة 
تاريخنا القديم، لنبدأ حقبة جديدة أكثر تحررًا من القيود 

التقليدية وثقافة الفيد السياسي.

ثـــورة »التغــريـــر«

هــذا هــو الشــعب!!

 طوفان بشري لم تشهده اليمن من 
قبل، جاء من كل محافظة ومديرية.. 
تحملوا عناء السفر وتكاليفه يدفعهم 

إلى ذلك حب الوطن وقائده.
 لم تكن أحزاب المشترك تتوقع هذه األفواج 
البشرية المساندة لألمن واالستقرار وقائد 
الوطن، فقد ظنت  أنها قد سيطرت على 
الساحة وتناست السواد األعظم من الشعب.. 
فرحت بتساقط المرتجفين والفاسدين وظنت 
أنهم األغلبية وهي تعرف أن المتساقطين 
هم من اعوانهم ومن جنودهم المجندين 
لمثل هذه المواقف والتي خطط لها زعيمهم 
»ال��ول��د« الملياردير في 2008م، وكلنا 

يعرف أن هؤالء أوراق يابسة محنطين إلى 
أن تحتاجهم أحزابهم وهم ممن كانوا في 
الظاهر مؤتمريين وفي الباطن إصالحيين 
وفاسدين.. كانوا يظنون أنهم سيرهبون 
الدولة باستقاالتهم لكنهم تفاجأوا برد 
الشعب المدوي من خالل توافده إلى الساحات 
في العاصمة وكل محافظات الجمهورية يقول 
لهم: ال ولن نقبلكم أوصياء علينا وكل واحد 

منكم ال يمثل إاّل نفسه..
 إن ه��ذه األح��زاب قد أخ��ذت حريتها في 
التعبير وتعدت حدود المعقول بل وصلت 
بهم الصالفة والسفور إلى أن يسبوا كل 
الشعب تحت قاعدتهم المشهورة )من ليس 
معنا فهو ضدنا( وكل أبناء الشعب يعرف 
بماذا تسميهم أحزاب »الوقاحة« المشترك 

مرة بالطجة وأخرى مرتزقة ومأجورين وأبو 
الفين، و...و.. الخ.

 إن أحزاب المشترك ال تحترم آراء اآلخرين 
وال تحترم حرية التعبير وإاّل ما معنى أن يسبوا 
أنصار الدولة والوحدة والشرعية الدستورية 
ومحبي الرئيس والذين ينعتونهم ظلمًا 
وبهتانًا يصفوهم بكل بألفاظ سيئة، نقول 
لهم نحن  لسنا مرتزقة ومأجورين وجواسيس 
وعمالء لدول أجنبية أو متسكعين في بوابات 

السفارات..
أن��ك��م ق��د سيطرتم على   لقد ظننتم 
الساحة ومن بقي من المناصرين سيتأثرون 
وسينضمون إليكم ونجد أنه حصل العكس 
وحدث ما لم يكن في حسبانكم حيث وجدتم 
كافة أبناء الشعب بل ومن أوساط ساحاتكم 

يقفون وقفة رجل واح��د أم��ام دع��اة الفتن 
ومصاصي الدماء.. وما زال الشعب متمسكًا 
بالحوار وبمبادرة األشقاء الخليجيين والتي 
قابلها طواغيت الفتنة بمزاج متذبذب وهو 
ما جعل الشعب يقف أمام تلك األحزاب بقوة، 
مؤمنًا أنها لو تحب الخير والسالم للوطن 
ما رفضت مبادرة الخليج خصوصًا وأنها قد 
قوبلت بترحيب من بعض قادة األحزاب بل 

وأدعياء الزحف إلى غرف النوم..
نقول ألحزاب المشترك إن اتهامكم ألبناء 
الشعب لن تزيدنا إاّل اصرارًا وحبًا لهذا الوطن 
ورئيسه وما هذا الذي ترونه أمامكم إاّل قطرة 
من بحر، وعليكم الحذر من ثورة الشعب إذا 

ظللتم في عنادكم وجهلكم وبلطجتكم!!

 اكرم احمد قايد الشويع

الفســـــاد »النــــزيه«!

أوس اإلرياني

  علي محمد

 يقولون إن سبب وج��ود الفساد في اليمن هو 
الرئيس، حتى الفاسدين الذين انضموا لالنقالبيين 
يحاولون ايضًا إلصاق فسادهم بالرئيس، هكذا 
أصبح الرئيس اليوم شماعة للجميع يعلقون عليه فسادهم، 
ويدعون أنهم شرفاء ونزيهون يا سبحان اهلل -  ثالثة وثالثون 
عامًا واليوم قرروا أن يكونوا نزيهين، فمن منعهم كل تلك 
المدة أن يكونوا كما يدعون أم أن شجاعتهم كانت فاسدة، 
المعارضة التي تطالب اليوم بالتغيير بسبب الفساد  في هذا 
النظام هي ال تملك سياسة وال رؤى لمحاربة الفساد؟ وال 
تملك اليوم إاّل وسائل اإلعالم التي تديرها بسياسة إلغاء 
اآلخر وإقصائه تمامًا.. أليس هذا نوعًا من أنواع الفساد؟! 
نعم انه كذلك ولكن ربما حين تصل إلى السلطة ستصبح 
نزيهة وتكسر القاعدة التي تقول: »من شب على شيء شاب 
عليه«.. فإذا كانت هذه هي سياستها الوحيدة التي تديرها 
اآلن فكيف سيكون الحال عندما تكون كل أمور الدولة في 
يديها؟! إعالمهم الذي يلعن الفساد ويتحدث عن فساد 
السلطة، أليس إعالمًا فاسدًا؟ ألم يكذب ويضلل ويلفق 

ويدعي ويفتري؟ ألم يؤجج ويشعل نيران الكراهية واألحقاد 
والفتن بين أبناء الوطن، ألم يبث وي��ردد أس��وأ األلفاظ 
واللعنات والسب والشتم واالتهام لآلخر وكل من يقف مع 
اآلخر، ألم يلغ اآلخر، بل وقام بإلغاء الطرف الثالث أيضًا 
وهو الطرف المحايد أو الصامت، أال يسمى هذا فسادًا؟ أم أن 
تعريف الفساد في قواميسهم هو أن كل من يخالفنا أو كل 
من اليقف معنا فهو ضدنا وبالتالي فهو فاسد.. لقد صارت 
أحزاب المشترك وإعالمهم الجهة المخولة بتوزيع شهادات 
البراءة من الفساد، ويبرأ أي شخص من الفساد بمجرد 
انضمامه إليهم حتى وإن كان فاسدًا الى النخاع.. فهل فعلت 
السلطة  هذا الذي تفعله المعارضة اليوم وهي مازالت بعيدة 
عن الحكم؟ فكيف ستفعل عندما تصل أو إذا وصلت إليه؟! لقد 
استغلوا عواطف الناس ونقمتهم على الفساد الستقطابهم 
حتى ولو باستخدام طرق ووسائل فاسدة وكأن حال هؤالء 

المنضمين إليهم كالمستجير من الرمضاء بالنار؟
ولكنهم في النهاية وجدوا طرفًا آخر وانضموا إليه وإذا وصل 
الحكم إلى أيدي هؤالء - ال قدر اهلل- فلن نجد طرفًا آخر ألنهم 

سيقضون على أي معارضة تعارضهم أو تخالفهم، لقد جعلوا 
من اإلعالم الرسمي التابع للدولة متهمًا ومشكوكًا فيه ألنه 
استطاع أن يكشف فسادهم وتضليلهم وافتراءاتهم، وكل 

من سيظل ثابتًا على مواقفه سيظل متهمًا في نظرهم.
أخيرًا أود أن أوج��ه دع��وة  لمنتسبي اإلع��الم ألن يؤدوا 
رسالتهم بكل مصداقية ومهنية وحياد دون إلغاء وإقصاء 
لآلخر، اتمنى أال تأخذ اعالميي المشترك العصبية العمياء 
بعيدًا عن الحقيقة، وال يكون الناس شديدي الثقة بالمعارضة 
وإعالمها، فالقليل من التأمل سيجعل الجميع يدركون أولى 
بوادر فسادها والتي ظهرت من خالل إعالمهم الذي يمكن 

تسميته باإلعالم الفاسد.
شكرًا لكل الصادقين الراسخين

شكرًا لكل األوفياء المخلصين
قولوا لكل الخائفين الناكرين الجاحدين

إن اليمن رمز الوفاء للعهد على مر السنين
يا رب تحفظ شعبنا

وترد عنا مكر كل الحاقدين

  زايد منصور الجدري


