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وفي الوقت الذي كان الجميع في حالة ترقب للتنفيذ 
العملي لتلكم المخرجات التي توافق عليها المتحاورون 
تفاجأنا بحادثة قيام الحرس الرئاسي باقتحام مقر 
قناة »اليمن اليوم« والعبث باألجهزة والمعدات ونهب 
البعض اآلخ��ر في مشاهد مسيئة ال تصدر إال عن 

لصوص وعصابات السطو.
حالة استنفار قصوى ب��رًا وج��وًا م��ن أج��ل إسكات 
»اليمن اليوم« وإغالقها ال لشيء س��وى أنها أعلنت 
انحيازها الى صف الشعب المسحوق ال��ذي خرج في 
أمانة العاصمة صارخًا ضد سياسة التجريع والتجويع 
والتأزيم التي تتبعها حكومة باسندوة، وألنها نقلت 
للرأي العام حقيقة ما يجري من ممارسات إفسادية 
ألولئك اللصوص الذين صنعوا من أنفسهم نماذج 
للطهر وال��ن��ق��اء ال��زائ��ف م��ن أج��ل الكسب الرخيص 
والحكومة الفاشلة، أرادوا تأديب »اليمن اليوم« ألنها 
قالت: ال للتمديد على حساب اليمن الجديد، وألنها 
كشفت المستور وأظهرت للشعب بأن أدعياء الثورية 
والمصلحة الوطنية مجرد عناصر نفعية ترتدي أقنعة 
زائفة تساقطت فور وصولهم الى كراسي السلطة 
حيث ظهروا على حقيقتهم وعرف الجميع بأنهم 
ع��ب��ارة ع��ن ظ��واه��ر صوتية تعمل م��ن أج��ل خدمة 

مصالحها وتحقيق أهدافها.
مشاهد مخزية لمن كان من المفترض أن يكونوا 
حماة للوطن وللمواطنين وحراسًا أمناء على مكاسب 
الوطن والشعب وهم ينهبون ويعتدون على مقر قناة 
»اليمن اليوم« بتهمة التحريض ضد األمن واالستقرار 

وغيرها من التهم التي روج��وا لها من أج��ل تبرير 
فعلتهم الهمجية، قمة السخف والسقوط األخالقي 
أن يتم اتهام قناة »اليمن اليوم« بالتحريض ضد األمن 
واالستقرار والمصلحة العامة، مفارقة عجيبة فعاًل 
الكل يتابع قناة »سهيل« المملوكة لحميد األحمر 
وقناة »يمن شباب« الخاضعة للجنرال علي محسن 
األح��م��ر واإلص���الح والممولة م��ن »م���وزة قطر« وما 
تبثانه من سموم وشرور ال حصر لها وال عد، تحريض 

مستمر وإذك��اء للفتن والصراعات وإحياء للنعرات.. 
تطاول وإسفاف، وإضرار بالمصالح الوطنية ومع ذلك 
لم نسمع أن وزارة اإلعالم قد أقدمت على توجيه لفت 
نظر للقائمين على هاتين القناتين، وزد على ذلك 
صحيفة »أخبار اليوم« والمواقع والصحف االخوانية 
التي تقوم بالتحريض ضد البالد والعباد على مرأى 
ومسمع الجميع دون أن يطالها أي إجراء قانوني رادع 

أو همجي متعسف.

مغالطة مفضوحة وكيد سياسي مكشوف، هم 
يريدون إسكات الحقيقة وحجبها ليظل مسار الكذب 
والتدليس وق��ل��ب الحقائق والضحك على الشعب 
واستغفاله هو السائد، كم كنت أتمنى أن ترسل الطائرة 
المروحية التي أشرفت على اقتحام مبنى »اليمن اليوم« 
من الجو لمالحقة عصابات التقطع على الطرقات أو 
لمالحقة المخربين واالرهابيين وصناع األزمات، وكم 
كنت أتمنى أن تكون القوة العظمى التي اقتحمت مقر 
»اليمن اليوم« قد أرسلت إلنهاء حرب قبلية دائرة بين 
مواطنين يحملون الهوية اليمنية يتقاتلون منذ ما 
يزيد على عشرين عامًا هناك في قاع جهران سقط 
خاللها المئات بين قتيل وجريح والتزال قائمة حتى 
اليوم على م��رأى ومسمع الجميع، من شاهد تلكم 
المشاهد يصل الى قناعة بأن وضعية الجيش اليمني 
التزال غير مستقرة وال تصب في مصلحة الوطن وال 
تخدم التسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني، 
معقول »حاميها حراميها«؟!! هذا ما تجسد على أرض 

الواقع وهذا ما لمسه الجميع من خالل ما شاهدوه.
وعلى الرغم من انحطاط وسقوط ه��ذا االعتداء 
ومن أقدموا عليه، إاّل أن هناك من كانوا أكثر سقوطًا 
وانحطاطًا إزاء تعاطيهم مع هذه الحادثة وأعني هنا 
بعض وسائل االعالم الرسمية منها والحزبية والتي 
احتفت بهذا االعتداء وتسابقت على سرد المبررات 
للقيام به وفي مقدمة ذلك صحيفة»الثورة« الرسمية 
وق��ن��اة »س��ه��ي��ل« وال��ع��دي��د م��ن الصحف وال��م��واق��ع 
االلكترونية »االخوانجية« التي باركت هذا العمل الجبان 

وأب��دت تأييدها له وعمدت الى استغالله للمطالبة 
ب��إغ��الق ق��ن��وات أخ��رى وصحف وم��واق��ع الكترونية 
مناهضة لمشروع أخونة الدولة في اليمن، قمة السقوط 
ومنتهى العهر اإلعالمي الذي ال يقارن على اإلطالق، 
سمعنا هذه الوسائل المأجورة وهي تدافع عن إيقاف 
سفاهات قناة »الجزيرة« خالل فترة األزمة السياسية 
وسمعنا ذات الوسائل وهي تولول إلغالق فضائيات 
وصحف إخوان مصر بسبب تحريضها ضد المصلحة 
العليا لمصر، تسابقت ه��ذه الوسائل على التنديد 
واالستنكار وإق��ام��ة الفعاليات االحتجاجية رفضًا 
لذلك، وها هي اليوم تبتهج لالعتداء على قناة فضائية 
محلية لمجرد قيامها بنقل احتجاجات أبناء الشعب على 
انعدام المشتقات النفطية وحالة البؤس والشقاء التي 
يعيشونها في ظل الحكومة الفاسدة الفاشلة، عهر 
إعالمي في منتهى االبتذال، متناسين أن فجورهم في 
يهم في »اليمن اليوم« لن يضرها بل 

ّ
الخصومة وتشف

يصب في مصلحتها ويعزز من قاعدتها الجماهيرية 
ويجعل منها وجهة للباحث عن الحقيقة والرأي والرأي 

اآلخر.
ومهما تكالبت قوى الشر والتآمر والفيد واالستغالل 
على إسكات المنابر الحرة وإخ��ف��اء الحقائق فإنهم 
لن ينجحوا في مساعيهم وستظل »اليمن اليوم« 
 تفضحهم وتعمل على تعريتهم وتنتصر 

ً
شامخة

للمهنية والمصالح العليا للوطن والمواطن مهما أرجف 
المرجفون وتطاول المتطاولون وتآمر المتآمرون.

هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله

زمن العهـــر اإلعـــــالمي
> تنعم البالد بحرية ال سقف لها في مجال الصحافة واإلعالم وحرية التعبير، وهذه ثمرة من ثمار الوحدة المباركة وتنامى سقف 
ه��ذه الحري��ة مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني والدعوة إلى إلغاء وزارة اإلعالم واس��تبدالها بهيئ��ة وطنية لإلعالم، حيث تضمنت 
مخرج��ات الح��وار العديد من التوصيات واألفكار التي تعزز من حرية اإلعالم والصحافة والتي تصب في مجملها لخدمة كافة العاملين في 

مختلف المؤسسات اإلعالمية  والصحفية، 

 وكان بالنسبة هاجسًا ذهنيًا ونفسيًا يسقطون ظالله على 
اآلخر كمعادل موضوعي، وحين رأيتهم في مواقعهم ووسائلهم 
اإلعالمية يتحدثون عن تجربة فاشلة لعملية انقالبية يقودها 
عفاش علمت أن تكتيكًا وراءه االخوان قد أعدوا له السيناريو 
سلفًا يهدف إلى اسقاط النظام والوصول الى السلطة على فوهات 
المدافع وأزيز الطائرات، وإذا كانوا يتحدثون عن المرة الخامسة 
للفشل فقد صدقوا وما جانبوا الصواب مطلقًا، فالمرة الرابعة 
غفل عنها األمن اليمني واألجهزة االستخباراتية اليمنية 
وكشفتها األجهزة االستخباراتية السعودية، كان السيناريو 
المعد لها أن يتزامن التنفيذ مع حالة شغب وهجوم مباغت 
لعناصر القاعدة في المحافظات الجنوبية وهو األمر الذي حدث 
في سيئون، وفي ذات الزمن تتحرك خلية السنينة القريبة من 
الرئيس وخاليا أرحب إلى السيطرة على المطار وخلية شمالن 
وتونس والسنينة إلحداث حالة من حاالت القلق واالضطراب، 
وفي السياق يتم اإلعالن عن قيام اإلمارة اإلسالمية في جنوب 
الجزيرة العربية، وقبل ذلك كان ح��ادث العرضي كمحاولة 
انقالبية بصبغة قاعدية تحمل بصمة التآمر االخوانية تلك 
البصمة التي تبدأ من حادثة النقراشي في مصر مرورًا بحادثة 
اغتيال اإلم��ام يحيى في »حزيز« ومحاولة اغتيال الزعيم 
عبدالناصر في »المنشية«، وال أقول انتهاًء بحادثة اغتيال 
السادات، فقائمة السرد تطول.. وأمام كل ذلك التاريخ الطويل 
للتنظيم والتنظيم  السري الموازي ال نرى الرئيس هادي اال 
منجرًا الى شباكهم وواقعًا في مصائدهم، إذ لم يكن اقتحام قناة 
»اليمن اليوم« اال جزءًا بسيطًا من السيناريو، ولم يكن عفاش 
اال ورقة التوت التي يحاولون من خاللها المحافظة على سرية 
الحدث وستر عورة االنكشاف خوف الفضيحة وذلك هو دأبهم 

في كل تاريخ الحركة.
ال يبدو الرئيس ذكيًا في مقابل غبائهم الذي الزمهم، فقد 
تمكنوا من تضليله وقطعوا حلقة الوصل بينه وبين سنده 

الجماهيري وهم بذلك يريدون أن يجعلوه في 
عزلة جماهيرية من أجل سهولة ابتالعه، وقد 
جندوا لمثل ذلك بعض وسائلهم اإلعالمية 
»أخبار اليوم« التي تعمل جاهدة على تفكيك  ك�
الحالة الثقافية في ذاكرة الجماهير في الخروج من 
شرنقة الوقت واألزمة وترسيخ فكرة أن الرئيس 
ضد جماهير شعب الشمال ويعمل لالنفصال 
ويسخر إمكانات الدولة لمثل ذلك المشروع، 
ويبدو أن سورًا كسور يأجوج ومأجوج مضروبًا 
حول الرئيس يحول بينه وبين ما يجري في الواقع 
وما يحدث في الدهاليز السياسية وال غرو في كل 
ذلك فقد جاءوا الرئاسة بعددهم وعتادهم وكان 

لهم الفتح المشهود فال يمكن للرئيس بعد ذلك الفتح اال أن يرى 
بعيونهم ويفكر بعقولهم بدليل ما حدث وما يحدث، ويظل 
عفاش هو المشكلة في كلتا الحالتين والشماعة التي يعلقون 
عليها أخطاءهم، وقد اقنعوا الرئيس أن استقرار اليمن ال يمكن 

أن يتحقق في وجود عفاش.!!
 وس��ؤال عفاش كما نالحظ يبرز بقوة مع كل حادث جلل 
وعاصف يعصف بالوطن يقف وراءه االخوان بجناحيهم العلني 
والسري.. ومشكلة عفاش مع االخوان أنه كمعدن الذهب كلما 
صهروه في أتون نيران أحقادهم ازداد لمعانًا وبريقًا وزاد معنى 
وقيمة وأصبح حضوره الجماهيري أكثر نموًا واضطرادًا من ذي 

قبل.
وال أرى الرئيس هادي إال مجدفًا ضد التيار، فقد حاطوه 
وهمًا بما لديهم الى درجة االستغراق وتصديق ما قالوه وما 
ى للرئيس 

َّ
تناقلوه في وسائلهم االعالمية وفي مواقعهم.. وأن

أن يدرك أن االنقالبات العسكرية أصبحت موضوعًا ماضويًا وأن 
حركة الجماهير هي األساس في الوصول الى السلطة، فلو أراد 
عفاش االنقالب لدعا أنصاره للخروج الى الشوارع واالعتصام 

ف��ي الميادين وحينها س��وف نرى 
تدفقًا جماهيريًا ال تستطيع القوة 
العسكرية بكل عددها الوقوف أمامه 
ولن يستطيع أحد منع حالة الغليان 
الشعبي، فقد بلغت القلوب الحناجر، 
كما أن مطلب الرئيس من سفراء 
الدول العشر خروج عفاش من الحياة 
السياسية قد عزز قناعات الحس 
الشعبي من أن ثمة صفقة وقعت في 
ظهر الغيب بين االخ��وان والرئيس 
إب��ان تصاعد االح��داث في 2011م 
لم يستطع ه��ادي منها فكاكًا وهو 
األمر الذي بدأت األلسن تلوكه خاصة بعد األحداث والمواقف 
الضعيفة تجاهها في اآلونة األخيرة وكان يقين الناس منها ال 
يقبل تضليل إعالم االخوان وال ضعف هادي، ويبدو أن موقف 
المملكة العربية السعودية من موضوع تعزيز الميزان النقدي 
في البنك المركزي ودعم السوق اليمنية بالمشتقات النفطية 
كان بمثابة الغاللة التي أبانت ما وراء الستور والحجب، فالرئيس 
فقد شعبيته بسبب انتصاره لالخوان على حساب الجماهير 
العريضة الجائعة، وقد بدأت الجماهير تتحدث عن المؤامرة 
الحقيقية وبدأ التململ الشعبي يعلن عن نفسه وبدأت صنعاء 

تدخل بابًا جديدًا يعلم الله الى أين سيؤدي أو ينفتح.
لقد صرت على يقين مطلق أن الزعيم علي عبدالله صالح يمثل 
حالة التوازن السياسي في الوطن وال يمكن مصادرة حقه في 
المعادلة والحياة السياسية، وكان بإمكان الرئيس أن يتجاوز 
الزعيم ويصبح هو الحالة الحقيقية للتوازن السياسي لكنه 
على ما يبدو يأبى ذلك من خالل اصطفافه الى جانب االخوان 
وإضاعته الفرص التي تتهيأ لتلك الحالة في مناخات األحداث 

وتحت دخانها!!

> عبدالفتاح علي البنوس

 في تحقيق أكبر انهيار اقتصادي 
ومعيشي وأمني كنتيجة وثمرة من 
ثمار ما يسمى بالربيع العربي الذي 
هب على اليمن وأف��رز أبشع صورة 
مشوهة لوثت وج��ه اليمن وجرعت 
ال��ش��ع��ب ك��ل ان����واع ال��م��آس��ي والقتل 
والتخريب والتجويع على يد عصابة 
ت��س��م��ى ح��ك��وم��ة ال���وف���اق وال���ت���ي لم 
تكتِف بهذه الجرائم في حق الشعب 
ب��ل ت��ج��اوزت��ه ال��ى أك��ث��ر م��ن ذل��ك من 
محاولة تكميم األفواه واغالق المنابر 
االعالمية واالعتداء عليها ومصادرة 

محتوياتها..
 والشك أن الجريمة النكراء التي أقدم 
عليها الحرس الرئاسي والمتمثلة في 
االعتداء على قناة »اليمن اليوم« بتلك 
الصورة البشعة التي تعبر عن روح 
بربرية وشمولية وتكشف لنا حجم 
االس��ت��ه��ت��ار واالس��ت��خ��ف��اف بمعاناة 
الشعب اليمني التي وصلت الى حد ال 
يطاق.. ففي الوقت الذي كان الشعب 
ينتظر التخفيف من معاناته بتغيير 
حكومة الفساد وتشكيل حكومة قادرة 
على حل مشاكل الشعب والتخفيف 
من معاناته إاّل أنه تفاجأ بتعديالت 
حكومية لم تلب مطالبه وإنما عززت 
من تكريس قوى الفساد والنفوذ التي 

أهلكت الحرث والنسل.
 ولهذا كانت جريمة اقتحام قناة 
»ال��ي��م��ن ال��ي��وم« ع��ب��ارة ع��ن محاولة 
مكشوفة ومفضوحة لخداع الرأي العام 
وصرف انظارهم عن استمرار الفشل 
الحكومي تحت مبررات واهية وسمجة 
تم التسويق لها من قبل أبواق االعالم 
الخاصة باالخوان المسلمين، بوجود 
محاولة انقالبية مزعومة وتحميل قناة 

»اليمن اليوم« مسئوليتها، والشك أن 
ما حدث من اعتداء على »اليمن اليوم« 
ال يعبر إاّل عن مدى التخبط والفشل 
الذريع الذي وصلت اليه السلطة بكل 

مفاصلها، .
وال يمكن ألبناء الشعب اليمني أن 
يقبلوا بمثل هذه الجريمة التي تريد 
أن ت��ك��م��م االف�����واه وت���ص���ادر حرية 
ال��رأي والتعبير كونها جريمة غير 
مسبوقة واعتداء سافرًا على كل يمني 
حر وشريف وانتهاكًا لكل المبادئ 
والقوانين واالعراف والمواثيق الدولية 
وانقالبًا على مقررات مؤتمر الحوار 
ال��وط��ن��ي، وع���ودة بالبلد ال��ى الحكم 
الشمولي ومحاكم التفتيش.. والشك 
أن السكوت على هذه الجريمة يعد 

جريمة.
وبالتالي على كل القوى السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني ومختلف 
فعاليات المجتمع إدانة هذه الجريمة 
والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات 
على مرتكبي ه��ذا الفعل االج��رام��ي 
واحالتهم للتحقيق.. وسرعة تعويض 
القناة التعويض العادل لما لحق بها 

من أضرار مادية ومعنوية.. 
واع��ت��ق��د أن م��ا ق��ام��ت ب��ه صحيفة 
»ال���ث���ورة« وب��ع��ض وس��ائ��ل االع���الم 
المملوكة للدولة من محاولة للتبرير 
القتحام قناة »اليمن اليوم« وتصوير 
الجريمة وكأنها عمل بطولي الشك 
أنها ال تقل جرمًا وبشاعة ووقاحة 
م��ن مرتكبي الجريمة وتكشف عن 
تحول وسائل اعالم الدولة الى وسائل 
خاصة ألحزاب شمولية تعتبر القمع 
وم��ص��ادرة ح��ري��ة ال���رأي م��ن صميم 

الدين.

سمير النمر

> لم أقف في حالة تبلد كما وقفت خالل ما سلف من أيام، لم استطع من صدمة الذهول التي أصابتني لملمة أشالئي 
الممزقة بين حالين متضادين وهما حال الخوف من المصير المجهول لهذا الوطن وحال اإلعجاب والدهشة من 
القدرات الفائقة على التضليل والهروب من الفشل وحبك القصص الدرامية وبطريقة كوميدية هزلية، ألنني 

أصبحت على يقين مطلق من خالل طول المراس والتجربة أن »االخوان« إذا تحدثوا عن أمر فقد وقعوا في شراكه،

من يتابع المشهد اليمني وما 
آلت آليه االوضاع االقتصادية 
وال��س��ي��اس��ي��ة واالجتماعية 
واألمنية في البلد من ترًدّ واضح بفعل 
السياسات الحمقاء والال مسئولة التي 
لنفاق  وا ل��دج��ل  ا تمارسها حكومة 
والعمالة يدرك اننا في اليمن تفوقنا 

على كل الشعوب,

هزلت ورب الكعبة

> عبدالرحمن مراد

fatahbanoos@yahoo.com

إجالل عزي

أصبحت الخدمات في األري��اف والقرى أفضل بكثير من 
الخدمات التي يجدها المواطن في العاصمة.. وهذا مؤشر خطير 
للتقهقر الكبير الذي حصل في ظل حكومة الوفاق التي أتت 

بحسب زعمها لقيادة التغيير نحو األفضل.. 

أي أفضل وأي تغيير قادتنا إليه هذه الحكومة، فقد أصبح 

سكان المدينة يطلبون من ساكني األرياف أن يمدوهم  ببدائل 
الخدمات الحطب والفوانيس وغيرها، 

 واألسوأ من ذلك أن البعض أصبحوا يطلبون من أقاربهم في 
الريف أن يزودوهم بالغاز أو يرسلوا لهم شيئًا من البترول 
كإنقاذ موقف.. كما أصبح سكان األري��اف ينصحون سكان 
المدينة وتحديدًا العاصمة بالبدائل التي توفر لهم بعضًا من 
االكتفاء الذاتي من الخدمات بعد أن عجزت الحكومة عن توفير 
أبسط الخدمات مثل الغاز والبترول والكهرباء وفوق كل ذلك حل 

األزمة الخانقة التي يعاني منها المواطنون جراء غالء األسعار.

اليوم أصبح الكل يقول سالم الله على الماضي الذي ليس 
ببعيد.. سالم الله على عفاش ففي عهده مع أسوأ األحوال لم 
يصل المواطن إلى ما وصل إليه اليوم، وال نعلم إلى أي مدى من 

التدهور ستقودنا اليه الحكومة..

 سالم الله على ذلك العهد الذي 
ً

سالم الله على عفاش.. حقيقة
لم ُيهن فيه المواطن بالقدر الذي يهان فيه اليوم. 

سالم الله على عفاش


