
تنكرت ومازالت أحزاب اللقاء المشترك لمجمل التحوالت والنقالت النوعية   
التي تحققت في عهد الرئيس علي عبداهلل صالح والتي طالت مختلف أرجاء 
الوطن وبفترة قياسية وجيزة، ومرد ذلك التنكر السافر والحاقد أن تلك التحوالت 
مثلت محاكمة لتلك القوى التي كتبت تاريخها بالدم وظل التفرد بالسلطة المغيبة 
والمؤممة لإلرادة العامة وللقوى التي تتغاير توجهاتها معها منهجًا ثابتًا باإلضافة 
إلى أنها ظلت ولعقود تتمترس في مواقع العداء لآلخر وتتخذ من التصفيات الدموية 
والصراعات الناسفة للتقارب والحوار أسلوبًا للقطيعة وتدعي التفرد بالحقيقة 

المطلقة وتنفي ذلك على غيرها وتذهب إلى التشكيك بمنطلقاتها وشعاراتها..
< وتنكرت تلك الحركات االجتماعية والقوى السياسية النفتاح األخ الرئيس في 
أوائل الثمانينيات الذي تجلى باشراك صفوات ونخب تلك القوى واألحزاب في تركيبة 
المؤتمر الشعبي العام واشراكها في صياغة الدليل النظري وهو الميثاق الوطني يوم 
ان كانت األحزاب محرمة ومجرمة بقانون بهدف أن تتالقح اآلراء واألفكار وال يتفرد 

حزب أو تنظيم واحد بسن وصناعة القرار وإدارة شؤون البالد.
< وتنكرت القوى الهاربة من الوحدة إلى الردة من القيم السمحة التي يتحلى بها 
األخ الرئيس وفي مقدمتها العفو العام الذي صدر بعد حرب الدفاع عن الوحدة كهدف 

ثوري ال يستقيم فصله من أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر بأي حال من األحوال..
بل وذهبت قيادات تلك القوى التي »شتتت نفسها« لالرتماء في أحضان أعدائهم 
باألمس لكي يشرعوا ومن »الف باء« المؤامرة وبالمال المدنس على وطنهم وشعبهم 

المعتصم بحبل اهلل.
< ولما وجدت تلك القوى ومن خالل االنتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية بأنهم 
على هامش غالبية اإلرادة العامة ال وزن لها وال قبول اجتماعي لم يكن أمام قياداتها 

التي ال تراهن على الشعب إاّل أن تلتقي حول قاسم مشترك مرحلي وهو االنتقام 
دون استفادتهم واتعاظهم من الهزيمة النكراء التي حلت ولحقت بهم »مجتمعين« 
إبان االنتخابات الرئاسية التي أجريت بشفافية وبشهادة االشهاد والشهود من قبل 
المراقبين عليها »المحليين واالقليميين والدوليين«، فافترضوا أن االنتخابات القادمة 
ستفقدهم ما تبقى لهم من وزن وأن وصولهم إلى قمة السلطة لن يتأتى لهم إاّل 
باالنتقام من االرادة العامة بقوامها التي تزيد عن أربعة ماليين ناخب كأصوات 
صحيحة منحت في 2006م للحاكم باالنابة عن الشعب وهو الرئيس علي عبداهلل 
صالح الذي كان وفي سابقة هي األولى من نوعها قد حدد وبإرادته مدة الرئاسة 

بفترتين، أما لماذا االنتقام فلألسباب التالية:

- ألن االخوان المتأسلمين فقدوا وبقانون معاهد تأهيل المليشيات وال يؤمنون 
بالتجربة الديمقراطية كونها حسبهم »نموذجًا غربيًا« وهم في منهجهم ال يؤمنون 

سوى بحاكمية »ابو األعلى المودودي« ثم »بالبيعة«..
- ألن االشتراكيين واإلماميين فصيالن منغلقان يحلمون بحكم منطلقاتهم باسم 

»الطبقة الرثة« و»آل البيت« المستثمرة وبالتناسل للدين.
إن ما حدث ومنذ فبراير الماضي من تجميد شبه كامل لتفعيل برامج التنمية 
ومن انفالت تبلدي نسبي على مختلف األصعدة ومن انقسام مرعب في النسيج 
االجتماعي ومن استهدافات لمنشآت الدولة، بل ومن قبل ذلك التاريخ كان سببه 
اللقاء الهجني المشترك وليس الشباب، فالشباب في بداية األزمة أصدروا مبادرة تحت 
عنوان »المبادرة الوطنية الشبابية لإلصالحات« )مبادرة القوة الثالثة( وكل ما جاء 
فيها عبارة عن مطالب تضمنها البرنامج االنتخابي لألخ الرئيس وكان من أهدافها:

- المساهمة في الخروج بالوطن من أزمته السياسية.
- تقديم حلول ومقترحات ألهم المشاكل التي يعاني منها البلد.

- ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير 
الديمقراطية.

إاّل أن المشترك لما فشلت »هبته« بادر باختطاف هذه المبادرة وبصورة انتقامية 
وقام »السيستاني« بالدفع بمليشياته إلى الساحات وابتدع ما اسماه بالثورة مع أن 
االعتراف بهذا المسمى واعطاءه المشروعية يعني إلغاء مشروعية ثورتي سبتمبر 
وأكتوبر.. ومن هنا بدأ المتمردون يرتهنون إلحدى الدول ويعدون أنفسهم لالنقالب 

على النظام دون أي اكتراث باإلرادة العامة وبالشرعية الدستورية..
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ال تصدق ما تقول!

اإلعالم عندما يعاني أزمة أخالقية
يمن اليوم عبارة عن مجموعة من األزم��ات   

أبناء الشعب  والمعانات يكتوي بنارها كل 
اليمني.. وكٌل يتهم اآلخر أنه السبب وراء تلك األزمات 
والمعاناة.. اعتقد أن الجميع له دور في ما يحدث ولو 
بنسب متفاوتة، ومما نالحظه أن هناك أزمات أخرى غير 
األزمات االقتصادية الموجودة من انعدام للمشتقات 
النفطية وبيعها في السوق السوداء بعشرة اضعاف 
سعرها، وأيضًا غالء اسعار جميع المواد والذي يبرره 
التجار بانعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها 
وهو ما يؤكد لنا وجود أزمات أخرى غير تلك التي نتحدث 
عنها.. يوجد اليوم أزمة أخالقية جعلت الناس يتصرفون 
ويتعاملون بأنانية وبالمباالة مع اآلخرين، كل يفكر في 
نفسه ويحاول أن يوفر ما يلبي حاجته حتى ولو كان غيره 
أشد احتياجًا منه.. اصبحنا بعيدين كل البعد عن صفات 
المؤمنين الذين وصفهم اهلل سبحانه وتعالى بقوله: 

»ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة..«..
هناك فئة اليوم تستغل وجود األزمات االقتصادية 
للمتاجرة والربح واستغالل حاجة الناس أسوأ استغالل، 
ألن مثل هذه األزمات موسمهم الذي يجنون فيه الكثير 
من المال الحرام، ولهذا نراهم سعداء بمثل هذه األزمات 

واستمرارها..
لقد انعدمت الرحمة من قلوب بعض الناس، وانعدمت 
اإلنسانية ومات الضمير، وصاروا صخورًا ووحوشًا ولكن 

في صور بشرية..
أما على صعيد األزمة السياسية والتي تعتبر سببًا لكل 

األزمات الموجودة اليوم، فاألطراف السياسية تشن حروبًا شرسة ضد بعضها البعض وتلجأ إلى 
التلفيق واألكاذيب والتضليل والتعبئة الخاطئة ألنصارها والتأجيج والتصعيد والتأزيم على الطرف 
اآلخر وفي شتى وسائل اإلعالم التابعة لكل طرف، ومما الحظته خالل مقارنتي بين اإلعالمين 
الرسمي والمعارض وجدت اإلعالم الرسمي خطابه يدعو إلى التهدئة والعقالنية بعكس اإلعالم 
المعارض الذي- لألسف الشديد- ألغى لغة الحوار ويقوم بالتأجيج والتأزيم والتصعيد والتهييج 
ويعمل على خلق عداوة في قلوب أنصاره ضد الطرف اآلخر، والذي يصنفهم ويصفهم بمؤيدي 
الظلم ومناصريه أو ببالطجة الحاكم، ومن أمثال ذلك ما يشنه إعالم المشترك من حروب غير 
نزيهة ضد قوات الحرس الجمهوري واألمن المركزي، فهو يعمل على تعبئة كوادره ومنتسبيه 
تعبئة خاطئة ضد الحرس واألمن وكأنهم يعبئونهم ضد جيش محتل وغازي بل وكأن أفراد الحرس 

الجمهوري واألمن المركزي هم أعداء هلل وللوطن.
أال تالحظون ما يزيفونه وما يختلقونه وما يرددونه ويروجونه بصورة مستمرة ضد منتسبي 
هاتين المؤسستين الوطنيتين، وكأن أفرادها ليسوا من اخواننا أبناء هذا الوطن.. فلماذا يحاولون 
تعقيد الناس من منتسبي قوات الحرس واألمن، لماذا كل هذا الكره والحقد عليهم؟ لماذا كل ذاك 

الهجوم الشرس ضدهم؟! ماهو هدفهم وأي جهة يخدمونها بما يفعلون؟!
إن منتسبي الجيش عمومًا تركوا ذويهم وأهاليهم ألسابيع وشهور من أجل أمننا وأمن وطننا فهل 
نقابل جميلهم بالنكران والجحود والحقد والكراهية وتعبئة الناس ضدهم؟ إنهم يسهرون لننام في 

أمن وسالم ويقدمون دمائهم وأرواحهم فداًء للوطن 
وأبناء الوطن فيجازيهم هؤالء بالتأجيج وتحريض 
الناس عليهم.. حقًا لقد الحظت في إعالم المشترك 
العجب العجاب ومن العجيب الذي الحظته هو ذلك 
التشفي واالحتفال عند توجيه أي اساءة أو تشويه من 
اإلعالم الخارجي لصورة اليمن واالحتفال بأي مصيبة 
أو بالء أو أي ضرر يصيب الوطن يفرحون بذلك وكأنهم 
ليسوا جزءًا من هذا الوطن الذي يستهدفه المتآمرون 
والحاقدون عليه.. فهل كرههم وعدواتهم لطرف أو 
فئة في هذا الوطن دفعتهم لكره الوطن كله ومعاداة 
كل من فيه وكل من عليه.. لم أجد في هذا العالم من 
يصنع صنيعهم.. لم أجد من يكره وطنه كما تكرهون 
وطنكم، أو يفرح ويستبشر باإلساءة إلى وطنه كما 
تفرحون وتستبشرون بإساءة اآلخرين إلى وطننا؟! 
أبدًا لم  اسمع بذلك في أي مكان وفي أي زمان على مر 

التاريخ الذي عشته أو قرأت عنه!!
يقال إن السفراء هم الجواسيس الرسميون لبلدانهم 
في الدول التي يعملون فيها، فهل نقول إن مراسلي 
بعض وسائل اإلع��الم الخارجية هم يعملون ضد 
بلدانهم، اعتقد أنه ال خير في مال مهما بلغ يستلمه 
اإلنسان كمقابل لعمل يتعارض مع مصلحة وطنه أو 
قد يسيئ إلى وطنه أو يشوه صورته وسمعته عند 

اآلخرين..
إن الذين ال ينقلون الحقيقة وال تهمهم مصلحة 
الوطن وال يخدمون الحقيقة إنما يخدمون المال الذي 
جعلهم اشبه بالمرتزقة يسيئون بعملهم إلى وطنهم ويشهرون به وكل هذا من أجل حفنة من 
الدوالرات ال بارك اهلل لهم فيها.. إن أولئك يعتقدون انهم ال يقولون إاّل الحقيقة.. فما هي الحقيقة 
وأين هي؟! ومتى وأين وفي أي موطن يجب قول الحقيقة؟ وإذا كان ما ينقلونه كما يزعمون هي 
الحقيقة فما الذي يستفاد من نقلها إلى الوسائل التي استأجرتهم.. من المستفيد من حقائقهم 

التي يجمعونها من األقاويل واإلشاعات، والتحليالت غير المنطقية.
إن رسالة اإلعالم اليوم تقوم على اإلثارة والتأجيج والتصعيد والتأزيم البعض يحاول أن يختلق 
أحداث ليبثها، ويختلق العداوات بين اطراف البلد الواحد ويسعى الشعال الفتن والنيران ويحاول 

أن يزيد اشتعالها.
 إن معظم ما نشاهده ونقرأه في وسائل اإلعالم هو عبارة عن أكاذيب وتضليل وتزييف 
ومبالغة وتهويل، وكأن هذه األشياء هي أهم شروط النجاح، إننا بحاجة إلى إعالم يعكس 
الحقيقة وليس إعالمًا يحاول أن يختلق حقيقة.. نحن بحاجة إلى إعالم يخمد ال يشعل ويهدئ 
ال يثور وال يؤزم وال يؤجج، بحاجة إلى إعالم يؤلف بين قلوبنا ويدفعنا للعفو والتسامح وليس 
إلى أكاذيب تؤدي إلى عداوات وتسبب األحقاد والكراهية بين أبناء البلد الواحد.. إننا نريد 
إعالمًا ينفع اهلل بهم الدين والمسلمين وينفع اهلل بهم اليمن وشعبه، ويكون له دور أساسي 
في حل األزمات والمشاكل وتخفيف معاناة المواطنين.. هذا ما نريده من اإلعالم وما نريده 

فيه وهو ما نتمناه.

وحينما نتحدث ونؤكد- خلِّ بالك من كلمة نؤكد- على ضرورة 
احترام السيادة الوطنية، ورفض التدخل األجنبي في شئوننا 
المحلية، فإننا نعني بوضوح أننا مستعدون لفتح قلوبنا، وليس 
موانئنا وسواحلنا لألساطيل األجنبية ما دام ذلك التدخل سيخدم 
قضيتنا، ويعزز من شروط تفاوضنا، ويقوي من مطالبنا، وحينما 
نكرر الشعار الهادر بصوت جماعي قوي: »ثورتنا.. ثورة شباب، 
ال حزبية وال أحزاب« فنحن ال نقصد ذلك، وإن صدقنا عدد كبير 
من الحمقى والغوغاء فأحزابنا موجودة من أول يوم، ومن أول 
دقيقة، هي التي تمول وتدعم وتوجه وعلى الشباب التنفيذ.. 
سواًء الشباب المتحزب أو المناصر، وال تصدقوا حكاية الشباب 
المستقلين، وفي الحقيقة نحن نحتاج قطاع الشباب كقرابين 
ف��داء، وساللم نصعد على ظهورهم المنحنية والمحدودبة 
للسلطة.. وحسن زيد كان أكثر جرأة ووضوحًا في رفض أن يدخل 
الشباب معنا في التفاوض، أو يحلمون بتبوؤ مناصب وزارية، 
وقالها علنًا، فقط البعض، إما أنه ال يفهم، أو أن اللعبة اعجبته، 

ومستمر معنا يبترع.
ألم أقل لك- عزيزي القارئ- إننا ال ننفذ كل ما ننطق به، وغير 
مقتنعين به في قرارة أنفسنا، ونقصد نقيضه.. لكن هذا لزوم 
الشغل، المرحلة الحالية.. مرحلة كذب وقلب للحقائق بس البد 
ل  من االتقان والمهارة، وهناك مثل شعبي يقول: »كذب مرطَّ
َغَلب صدق مسهسه« أي صدق ضعيف، أو يقال المثل بطريقة 

ل وال صدق مسهسه«. أخرى: كذب مرطَّ
مش موجودة.. في فنادق عدن

أول ما سمعت.. ظننتهم يمزحون وحينما أرغمتني ظروف 
الحرب على البقاء المجبر في عدن.. سكنت في بعض الفنادق 
وكنت أتواصل مع زمالء ساكنين في فنادق أخرى، وتأكد أن 
القنوات الرسمية للدولة اليمنية غير موجودة، وإن وجدت 
فبعضها مشوش بعكس »سهيل« والقنوات األجنبية أكثر 
وضوحًا وسطوعًا.. ماذا يعني ذلك؟ مصادفة أم أن الجهات 
المشرفة غبية؟! والغريب أن أكثر المسئولين من عدن أو خارج 
عدن يرتادون ويسكنون في فنادق عدن عندما يكون الموضوع 

متعلقًا بالزلط وتوزيعها..
الطريق.. إلى الجحيم

كلُّ شيء منقسم على اثنين في السلطة، الهيئة، المجلس 
المحلي، ال��وزارة، المؤسسة، المحافظة، المديرية، وقطاع 

الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها..
وعندما نقول متقاسمين ال نقصد كثافة المسألة العددية 
وإنما التأثير القوي الفاعل، فمثاًل تجد في قطاع ما، قلة 
مؤثرة ومتحركة، وتنفذ خططها وبرامجها بنجاح تام أكثر 
من األغلبية المقابلة غير الفاعلة، وال المتفاعلة مع ما يدور، 
وإن تحدثت فعلى استحياء، والتباطؤ حاضر في تنفيذها بعضًا 
من مهامها، واستمرار الحال بمثل هذا الوضع المزري، والعناد 
المريض، والتعطيل المجاهر، والتخريب المكابر، وتشجيع 
التظاهر، واستفزاز كل المشاعر.. هذا يؤدي إلى نتائج أليمة، 
ويعجل بالسقوط المدوي الذي نحن في طريقنا إليه ما لم 
تنقذنا العناية اإللهية، أو أية صحوة ضميرية لمن تبقى 
معه عقل من المعسكرين، وغير خافٍ على أحد أن الكارثة 
ستعم الجميع، وأول المكتوين بشواظ نيرانها من تسببوا في 
إشعالها، مع التذكير أنه عند تفجير الوضع سيكون انفجارًا 
بركانيًا غير عادي، والمنتصر في أتون هذه المحرقة، ال سمح 

اهلل، خاسر..
زواجك باطل.. يا هنيَّة

تمرٌّ على كثيرين حكايات ممارسة الخيانة الوطنية أو االضرار 
بسمعة البالد تحت دعاوى حضارية من إنتاج المعامل األمريكية 
والغربية.. وتحمل مسميات زاهية األلوان والنطق مثل مطالب 
حقوقية، حركات احتجاجية، اعتصامات، تشجيع الجنود، الحرية 
الجنسية، المظاهرات الطالبية، الثورات العمالية أو الشبابية، 
تغذية صراع االثنيات، األقليات المهمشة، تشجيع الناشطين 
للقفز على الثوابت: الدينية أو الوطنية أو الدستورية، جمعيات 
الشاذين جنسيًا، وغيرها من تلك التكوينات مع توضيح أن 
بعضها ليست عندنا، إنما بعضها اآلخر يتم تشجيعه وإضفاء هالة 

إعالمية كبيرة عليه، وضخ أمواٍل هائلة لكسب أنصار وتحريك 
التوجهات واألفكار المعادية للوطن، والمناهضة لخصوصيته 

وعاداته وتقاليده.
األع��داء أذكياء جدًا درسوا ويدرسون نفسيات شعوبنا، ثم 
يسلطون عليها ما يخلق األحقاد واالنتقام، وينفذ االحتراب 
المريعة تحت مسميات مختلفة على طريقة  والتصفيات 
»جوازك.. باطل يا هنيَّة«، ومسكين يا ناس من كان.. عقله في 

اجازة.. يتذكر عندما كانت أمه تهزه في »الفازة«.
للتأمل

بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية.. نفهم أن الدستور  
هو أبو القوانين والقرارات، وأن الجميع يجب أن يخضعوا له ما دام 
قد استفتوا عليه ألنه المرجعية عند االختالفات، اما القفز عليه 
باسم حركة أو تمرد في الشارع كون المختصين أو معظمهم لم 

يجوزوا ذلك الخروج.
۹  اعتداءات أوالد األحمر على الجنود ومؤسسات الدولة في 
الحصبة.. ثم جريمة جامع النهدين المهولة.. أنهت شيئًا اسمه 
ثورة سلمية أو شبابية أو حكاية الصدور العارية، والعقول 
الفارغة، والتجييش اإلعالمي الكذوب الذي مرّ مثل الريح 

الهبوب.
۹  قبل شهر.. طلع مثقف مصري.. في فضائية اليمن، وقال: 
كنت أحد المشاركين وأقسم باهلل أن كذب »الجزيرة« ساعد على 

نجاح الثورة المصرية.. وال تعليق.
۹  حمالت التهديد والوعيد التي يقوم بعضٌ من قادة 
»المشترك« وكوادره.. بالتصفيات واإلبادة.. داللة عجز وافالس، 

وهذا هو نهج األحزاب الشمولية التي ولَّى زمانها..
علَّق البعض ساخرًا: ها هم يرغون ويزبدون، وعادهم ما 
وصلوا إلى كرسي الحكم.. كيف إذا وصلوا؟! ولن يصلوا ألنهم 

مختلفون وبايتقاتلون في الطريق.
۹  من ذا الذي قال إن الحرب لم تنشب بعد؟! نحن نعيش في 
حالة حرب غير معلنة منذ أربعة أشهر ويزيد ما بقي إاّل اإلعالن 

الرسمي عنها؟!
۹  من أبرز مقاييس المواطنة في أمريكا أن تكون دافعًا 

للضرائب.. لو طبقنا هذا المقياس عندنا.... نتائج مزعجة.
۹  القتل أو االغتيال الحرام.. في الشهر الحرام، وفي البقعة 
المقدسة »الجامع« فعل شيطاني رهيب، وقد قطع شعرة 
معاوية مع الفرقاء، وهيأ الجو لجولة جديدة من صراٍع ما بين 

رغبة وامتناع، وحفظٍ لليمن من متاهات الضياع.
آخر الكالم

دن������وتَ ت���واض���ع���ًا، وع���ل���وتَ م��ج��دًا
ف���ش���أن���اك ان����خ����ف����اضٌ وارت�����ف�����اعُ

ك����ذاك ال��ش��م��س ت��ب��ع��د أن تُ��س��ام��ى
وي����دن����و ال����ض����وء م��ن��ه��ا وال���ش���ع���اع

البحتري

صِرنا مغرمين بترديد كلمات وعبارات رغبًة في الدجل والتضليل.. ننطقها  
ونحن نقصد عكسها، فمثاًل: »سلمية.. سلمية«، والمقصود اشتباكات، واعتداء 
على نقاط أمنية وتدمير وخراب، ونقول: »من أجل تعزيز األمن واالستقرار«.. والحاصل 
تفجير األوضاع، وتدمير عدد من المنازل، وترويع اآلمنين ونزوح اهالي مناطق االشتباكات 
إلى محافظات آمنة.. ونقول: »نطالب بإسقاط النظام«، والذي يحدث.. قطع الشوارع، 
وايقاف الكهرباء في هذا الصيف الالهب، وقتل الجنود، واحتالل ونهب المؤسسات، 
وعندما نتحدث عن االنتقال السلمي للسلطة بأسلوب سلمي وآمن، نقصد االنتقال 
العنيف للسلطة بأسلوب دموي رهيب، وتصعيد األعمال المسلحة في أكثر من محافظة، 

وخاليانا تشتغل تمام..
أحمد مهدي سالم

السعودية 
وشتائم شباب 

التغرير

ظلت ما تسمى بثورة الشباب وأحزاب اللقاء  
المشترك طوال األزمة تتخبط وتبني قصورا 
من األوهام وتستعدي كل من يخالفها الرأي أو يعرقل 
وصولهم إلى سدة السلطة والتحكم برقاب المجتمع 
اليمني وثرواته وم��وارده ، وقد أصاب هذا الغرور 
»الثوري« والطيش الفكري اقرب التيارات والمناوئين 
لهم في الساحات والمناطق لهم فحين اتجهت قيادات 
أحزاب اللقاء المشترك للرياض لمناقشة تفصيالت 
المبادرة الخليجية شن ما يسمى بشباب الثورة 
مظاهرات متهمة دول الخليج والمعارضة بالعمالة 
والخيانة ، وحينما طهر اهلل المبادرة الخليجية من رجس 
قطر وخبثها وانسحبت من المبادرة وتهجمت على دول 
مجلس التعاون الخليجي مغتره بحجمها األسطوري 
ودورها التاريخي قبل ما يخلق ادم من التراب فما كان 
من شباب الساحات إال ان تجمهروا في الميادين رافعين 
صور سدنة قطر ومتخذين السباب والفسق والشتم 
وسيلة تخاطب مع دول الخليج وشهدت بعض المواقع 
االلكترونية صورا محزنة ومخجلة لشباب يقومون 
بضرب صور ملك السعودية ويكتبون على صورته 
شعارات ال تصدر حتى من بائعات الهوى ومريدي 

الحانات.
ثورة شباب الشتم وجدت لها أبواقا ومتنفسا إعالميا 
من قنوات وصحف ومواقع الكترونية تروج لثقافة 
الشتم واإللغاء والتصفية، ومن بركات ذلك ان الخباز 
وبايع الحلوى والجزار والسمكري وغيرهم من أصحاب 
المهن احترفوا الصحافة واإلعالم وصاروا يقدمون 
في قناة الجزيرة وسهيل وفي صحف المشترك بأنهم 
محللون سياسيون وينظرون ويبنون قصورا من 
الكذب والزيف.. واألده��ى من ذلك أنهم يطلقون 
الكذبة ويصدقونها فاحدهم يصف موقف السعودية 
بالحقد على اليمن وآخر يحلف بان الثورة ستنتقم 
من السعودية وسيتم تحريرها ومحاسبة حكامها 
وتقديمهم للمحاكمة وتجد في بيانات »الثوار« في 
صحيفة الصحوة ومواقع المشترك تنديدًا وتهديدًا 
لدول الخليج وال��دول اإلقليمية والمجتمع الدولي 
المتواطئ مع النظام اليمني ، ومن اغرب ما تقف عليه 
بياناتهم اعتبارهم أمريكا والسعودية ستتحوالن إلى 
خصم إذا لم يعمال على تحقيق أهداف هذه الثورة 

المزعومة«.
هذه الحملة المسعورة على دول جارة وشقيقة وقفت 
مع اليمن في محنته والتي نرتبط بها بأكثر من ألفي 
كيلومتر بحرية وبرية إضافة إلى العالقات التجارية 
والثقافية المتجذرة لم تأت من فراغ بل هي حملة 
مدروسة ومعد لها من دول وأجهزة خارجية ، فقد 
شاركت جريدة القدس في هذه الحملة واستعملت 
المصطلحات نفسها في تصادف غريب ومريب ففي 
رأي القدس تقرأ العنوان اآلتي : » غموض مقلق 
يسود اليمن » وفيه مطالبة للمملكة السعودية 
بالضغط على الرئيس اليمني للتنازل عن الحكم الن 
الرئيس عندهم وكان يجب على السعودية احتجازه 
ومنعه من العودة.. وتصل الصحيفة إلى استنتاج 
بان المملكة العربية السعودية وأمريكا غير راغبين 
في رحيل الزعيم اليمني لعدم ضمان هوية ووالء 
الجهة التي ستتسلم الحكم من بعده، خاصة على 
صعيد الحرب مع تنظيم 'القاعدة' والحفاظ على وحدة 
اليمن واستقراره وان الطرفين األمريكي والسعودي 
يستطيعان منع الرئيس علي عبداهلل صالح من مغادرة 
الرياض والعودة إلى اليمن بالتالي إذا كان موقفهما 

عكس ذلك .
 وشارك في هذه الحملة الظالمة ما يسمى بعلماء 
اإلصالح  لدولة أعطت هم المواطن اليمني األولوية 
واعتبرت امن واستقراره من أمنها واستقرارها ، فقد 
سخر هؤالء الدين والشرع لخدمة أحزابهم وجماعاتهم 
االخوانية ، فتجد احدهم يفتي بان مبيت المرأة في 
الساحات العامة أفضل من مبيتها في منى ويفتي آخر 
بوجوب صالة الغائب على المبادرة الخليجية ودولها 
ويتحمس آخر ويطالب بالجهاد لتحرير صنعاء ثم 
االنتقال إلى الرياض  ألنها تقف عائق دون تحرير 

القدس ؟ .
 ستظل المملكة العربية السعودية في قلوب 
اليمنيين الدولة الرشيدة ذات السياسات المتزنة والتي 
تحرص على استقرار اليمن وتنظر لجميع األطراف 
بعين اإلنصاف والعدالة وتحترم المواثيق واالتفاقيات 
بين الجانبين واالهم من ذلك الحفاظ على الثوابت 
الثقافية واألخوية والفكرية والمصيرية بين الشعبين ، 
فال تستحق المملكة العربية السعودية وملكها المفدى 
أبو متعب إال كل احترام وتقدير ووفاء ونقول لقادتها 

وشعبها العظيم ال تأخذونا بما فعل السفهاء منا؟!!
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