
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

 
ً
العبد لله أقــل الــنــاس متابعة
لــألخــبــار لسببين اثــنــيــن.. األول 
يتصل بحساسية مفرطة تجاه 
هذا الكم الكبير من كذب اإلعالم 
االلكتروني.. والسبب األهم ربما 
عـــدم امــتــالك قـــدر مــن الطاقة 
الشمسية بما يكفي لتغذية جهاز 
التلفزيون العتيق، فــضــًال عن 
انعكاسات واقع األرض والجو على 
نفسية قلقة من حجم هذا القتل 
وهذا التدمير لمقدرات كثيرها 
حصاد عــقــود، وقليلها آثــار من 

آالف السنين.
ــأتــي مــن يحسن  ـــك ي ± مــع ذل
الــظــن بــك فيقول لــك .. هــاه .. 
كيف تشوف األمــور.. ما الحل..؟ 
 
ً
وهل سنخرج إلى طريق..؟ وعادة
أميل للقول الباحث عن ثقب إبرة 
لــالبــتــســامــة.. بــهــذه الــســهــولــة.. 
الناس في أزمــات وحــروب وقلة 
حياء منذ ٢٠١١م وأنــت تبحث 
ــي قــارعــة  ــة ســريــعــة ف عــن إجــاب

المقهى أو الطريق..؟ وببالش !!
± ومن غير المعروف الصواب 
مــن الخطأ فــي قــولــي أحــيــانــًا وأنــا 
ــع دور «عــبــده فشفشي»  أتــصــنَّ
فأقول: شوف يا صاحبي.. الوضع 
صعب وشــديــد التعقيد وليس 
أمامك سوى أحد هذه الخيارات 
أو بعضها أو كلها حيث في الزيادة 

بركة..
 إمــا تسير على منهج غاندي 
في االكتفاء باليسير من أسباب 
العيش، أو تقهر الدنيا بالتحول 
إلى صوفي ال يطلب غير وجه الله، 
أو أن تستعين بمخزون كبير من 
البالدة .. وأسترسل في هذا الحل 
فأقول دع عنك هذه الكتب التي 
تشتريها في زمن القتل والتدمير 
ألن الــدمــاغ المتوقد يتحول في 
مثل أوضاع بالدنا إلى زائدة دودية 

تستحق البتر .
± أمـــا حــجــم مــا يحيط بــنــا من 
عدوان خارجي واستبساط محلي 
للدماء بين األخوة، فليس أقل من 
ر صحة القول: ليس أسوأ من 

ُّ
تذك

الحيوان إال اإلنسان عندما يصبح 
حيوانًا .

استفهاميات 
قارعة الطريق ..!!

تأسست عام ١٩٨٢م

contact@almethaq.net

 العدد (١٧٩٤)- االثنني :   ٢٥/ ١/ ٢٠١٦م -  اِّـوافق :١٥/ ربيع ثاني / ١٤٣٧هـ
Issue (1794) -Monday:25 Jun.  2016 chief@almethaq.net

benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

حجب

 بدون سابق إنذار وبدون حق قانوني 
وبمزاجية بحتة تم حجب «الميثاق 

موبايل» عبر شركة (MTN) ووقف 
الرسائل الخبرية للمشتركين.. فقط 

إلشباع نزواتهم في اغالق الصحف ووسائل 
االتصال الجماهيري..

٣ أسابيع والحجب مستمر لخدمة 
«الميثاق موبايل»، بل لقد فعلوها بعد 

ذلك وبدأت عملية حجب لموقعي 
«المؤتمرنت والميثاق نت» لبعض الوقت.. 

في محاولة جس نبض المؤتمر.. 

السعودية.. رياالت مزورة 
وسلع فاسدة

فرق متخصصة تابعة لكبار 
عمالء الــريــاض تقوم بتزوير 
العملة السعودية لتوزيعها 
«ديــات»  على المغرر بهم كـــ
للقتال معهم.. وطريقة التزوير 
ت بــعــد أن دخـــل المغرر  جـــاء
بهم فــي مــواجــهــات مــع كبار 
المرتزقة لرفضهم تسليمهم 

مخصصاتهم المالية..
ــغــش،  الــنــصــب والــتــزويــر وال
ــارســهــا  ــم ـــب قــــــذرة ت ـــي أســـال
السعودية ومرتزقتها في عدوانها على اليمن، ومؤخرًا أسقطت أغذية فاسدة 
ألربع حارات في تعز إلسكات اصوات أوالد «عاصفتها» الذين ُصدموا هذه 
المرة ولم نسمعهم يرددون «شكرًا سلمان»، لمزيد من النصب واالسترزاق.. 

بل كان مجلس الوزراء السعودي هو من شكر سلمان.. كله نصب في نصب!!

«جلبي اليمن» وصفقة القاعدة
بعد أن فــر هــاربــًا مــن عــدن قبل بضعة أشهر مــن داعــش واستقر به 

المطاف بفنادق الرياض ودبي خرج باألمس يقدم نفسه كجلبي لليمن.. 
حتى بالحركات والتصريحات الخاوية.. لكن 

هذا البحاح ينتظر بريمر وليس 
(هــادي).. مؤخرًا توعد بمحاربة 
القاعدة في حضرموت، رغم أنه 
كان قد أنكر في تصريح صحفي 
سابق أي وجود لعناصر القاعدة 

في المكال- حضرموت.
المطلعون على الخفايا ذكــروا أن ثمة 

«صفقة» مع القاعدة تمولها دولــة خليجية 
تقضي بتقديم أموال باهظة لعناصر القاعدة للخروج 

من المكال واالنتقال الى مأرب وتعز للقتال الى جانب بالك 
ووتر.

وتم تكليف بحاح بهذه المهمة لتحسين صورته ليكون «جلبي 
اليمن» بعد أن فشل الخائن هادي الذي يقود من داخل بارجة في 

خليج عدن محاوالت السيطرة على باب المندب أو كرش أو تعز.

ح»!!
ِّ

ل
َ

محمد «الُمق
< منذ إقــرار التعددية السياسية بعد إعــادة تحقيق 
الــوحــدة اليمنية في ٢٢ مايو ١٩٩٠م، و«طالب 
ــلــه»  محمد المقالح  ال
ـــز مــن  ـــف ـــق ـــت ي
حـــزب إلـــى آخــر 
ومـــــن جــمــاعــة 
ــــــى أخـــــــرى..  إل
ولــم يستقر به 
ــمــقــام فـــي أي  ال
حــــزب أو جــمــاعــة، 
يحاول في كل مرة صناعة 
أمجاد زائفة من خالل النيل من 

الرموز السامقة في هذا الوطن..
ح» أنــه سيظل 

ِّ
ل
َ
فمن يقنع هــذا «الُمق

«صغيرًا» مهما أضفى على نفسه ألقابًا من 
معارك بطوالته الفيسبوكية.. بل من سيقنعه 
أن أحالمه في شق الصف الوطني المقاوم للعدوان 

ما هي إال فقاعات سرعان ما تتبخر وتذروها الرياح.
وليدرك هو وغيره أن الزعيم علي عبدالله صالح ال يحتاج 
إلعادة ترميز لسبب بسيط أنه يعيش في قلوب وعقول كل 

اليمنيين بمنجزاته الوطنية 
العظيمة ومواقفه البطولية 
وآخرها وقفته الشجاعة في 
وجه العدوان وتصّديه له، في 
الوقت الــذي هرب الكثيرون 
مــمــن هــم عــلــى شــاكــلــة هــذا 
ح» والــذيــن تربى في 

ّ
«المقل

احضانهم.
إن سيرة قائد وطني بحجم 
الزعيم علي عبدالله صالح- 

رئيس المؤتمر الشعبي العام- مليئة بالنضال واإلنجازات 
والتضحيات وال تحتاج إلى شهادة احمق يعيش مجرد نافخ 
«بــورزان» مع هذا الحزب أو ذاك من أجل جني الفتات من 

المال.. فُعْد إلى عقلك يا هذا.. واعلم عمن تتحدث؟!

يـــاســـاســـة الـــمـــؤتـــمـــر عـــــــودوا مــــن الــمــهــجــر
ـــه وفـــــي داره ـــل  كــــرامــــة الـــشـــخـــص بـــيـــن أه

ــحــر ـــم ال ـــزعـــي ـــــى صــــف عـــفـــاش ال عــــــــودوا إل
ــشــعــب وأحــــــراره ـــن رمـــــوز ال ــم م ــل  أشـــهـــر ع

ـــل بـــــن مـــعـــور ـــث ـــه م ـــان ـــك عــــفــــاش صــــامــــد م
والـــــطـــــايـــــرة تـــقـــصـــفـــه غـــــــارة وراء غـــــارة

ــــــــّدل وال غـــّيـــر ــــي عــــلــــى الــــعــــهــــد ال ب ــــاق ب
ـــــه ويــــخــــتــــاره ـــــه حـــــق يـــفـــخـــر ب الــــشــــعــــب ل

ــــمــــثــــل شــــعــــبــــنــــا مــــافــــر ال عــــــبــــــدربــــــه ي
ـــــات تـــحـــت الـــقـــصـــر واســـــــواره حـــتـــى وإن م

ــــرة اثــــنــــيــــن ثـــــم اثــــنــــيــــن ســتــعــشــر ــــم ــــن ال
ـــــن ســــاعــــة إصــــــــداره ــــــــرار مــــالــــه أثـــــــر م ق

ــنــدر مــــدفــــوع فـــيـــه الـــثـــمـــن مــــن جـــيـــب أبـــــو ب
خــــدعــــة وتــــــوريــــــط لـــلـــدنـــبـــوع وأنـــــصـــــاره

ــــــــن يـــعـــنـــي كـــــل مــــاقــــرر ـــس األم هـــــل مـــجـــل
ــــات، كــــلــــن فـــــاهـــــم أدواره أو مــــســــرحــــي

ـــوح مـــــن يـــمـــلـــك رصــــيــــد أكـــثـــر ـــت ـــف ـــــــزاد م م
ــــس وتــــــجــــــاره ــــجــــل ــــم ــــــوبــــــي ال يـــــــؤيـــــــده ل

ـــكـــرت أحــمــر وأهــــــل الـــمـــظـــالـــم يـــهـــددهـــم ب
ــن تـــــــروي كــــامــــل أســـــــراره ــســطــي ــل مـــحـــنـــة ف

شعر/عبدربه صالح هباش (ابوعبدين)

باقي على 
العهد

المنظمات المدنية.. لماذا هذا العجز!!
كل جرائم القتل التي ترتكبها 
ل اليمن  السعودية والدمار الذي حوَّ
الــى اطـــالل، واســتــخــدام األسلحة 
الــمــحــرمــة دولـــيـــًا لــقــصــف الــمــدن 
والحصار الجائر، نجد  أن ٩٩٪ من 
المنظمات المدنية اليمنية عاجزة 
ليس عن عمليات الحصر للخسائر 
والضحايا فحسب، بل والتواصل مع 

المنظمات االقليمية والدولية.
والــمــؤســف جـــدًا أن لـــدى اليمن 
أكثر من ٦٠٠٠ منظمة مسجلة 
لدى وزارة الشئون االجتماعية.. 
مؤلم جدًا عندما نجد هذا الكم من 
المنظمات عاجزة حتى عن مواجهة 
ثــالثــة دكــاكــيــن تــابــعــة لمرتزقة 
الرياض من منظمات االخوان التي 

تصول وتجول في كل أنحاء العالم.
ــمــجــازر  ــة وال ــمــأســاوي الــصــور ال
البشعة والمشاهد المؤلمة التي 
تــحــدث فــي الــيــمــن يــومــيــًا قـــادرة 
ــــرض نــفــســهــا وتــحــريــك  عــلــى ف
الضمير اإلنساني.. فقط هي بحاجة 
لــمــنــظــمــات ذات ضــمــيــر وطــنــي 

!! تتحرك ليس إالَّ

انتصارات جيش «نجوى قاسم»
اليــزال كهنة الــعــدوان يتوهمون بعد عشرة أشهر 
أنهم قــادرون على حسم المعركة عسكريًا، ومازالوا 
يطلقون التصريحات هنا وهناك ويتحدثون دون خجل 
عن انتصاراتهم الوهمية التي لم تتجاوز قتل المدنيين 
األبرياء من االطفال والنساء اآلمنين في منازلهم، في حين 

يعجزون عن التقدم شبرًا على األرض..
ويبدو واضحًا أنهم تفوقوا في المعركة اإلعالمية 
ــرأي العام في الخليج والعالم بحكم الضخ  وتضليل ال
المالي الالمحدود لتمويل األكاذيب والقصص واالنتصارات 

الملفقة.
والشك أن الجيش الناعم الذي تقوده نجوى قاسم في 
قناة «العربية» هو من يحقق االنتصارات الكبيرة على 

شاشات التلفاز، أما على األرض فجيش الكبسة يفر كل 
يوم أمام زحف الجيش اليمني العظيم تاركًا خلفه كل 
شيء.. األرض والسالح والمواقع العسكرية التي كانت 

حصينة..
وهذا ليس من باب االّدعــاء فكل شيء موثق بالصوت 
والصورة ويتم عرض هذه االنتصارات تباعًا على القنوات 
اليمنية الرافضة للعدوان.. ويتأكد كل يوم أن الجيش 
اليمني على وشك تحرير األراضي اليمنية المحتلة في 
نجران وجيزان وعسير، رغم التحليق المكثقف والقصف 

المستمر للطيران المعادي.
عي الجيش الناعم -جيش نجوى قاسم- أنه  ومع ذلك يدَّ

حرر ٨٠٪ من اليمن!!؟

 جون كيري وزير الخارجية االمريكي الرحال- السبت- 
َّ
َحط

في الرياض والتقى عاهلها الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله 
االمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وزير الدفاع، وكذلك 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست الذين جرى 
"استدعاؤهم" على عجل الى العاصمة السعودية، بينما كان 
جو بايدن نائب الرئيس االمريكي يقوم بزيارة "موازية" الى 
انقرة، ويلتقي رئيس وزرائها احمد داوود اوغلو، ويختتم زيارته 
باالجتماع بالرئيس رجب طيب اردوغــان في قصره الرئاسي 

"العثماني" الغارق في الفخامة والبذخ.
الهدف من زيارة االول، أي كيري، هو طمأنة حلفائه الخليجيين 
وتبديد القلق، وربما الهلع الذي يراودهم جراء رفع الحصار 
المفروض على ايران تطبيقًا لالتفاق النووي، واحتمال ان يميل 
ه  "القلب" االمريكي الى الحليف االيراني الجديد، ويهجر أحباء
القدامى، الذي انخرط في تعاون استراتيجي معهم الكثر من 
حُتل من اراضيهم 

ُ
ستين عامًا، وخاض حروبهم و"حــرر" ما ا
(ليس في فلسطين والجزر الثالث طبعًا).

أما الهدف من زيارة الثاني، أي بايدن، فهو تجديد المحاوالت 
والضغوط االمريكية القناع القيادة التركية بالدخول في حرب 
برية يجري اإلعداد لها، للقضاء على "الدولة االسالمية" في كل من 
العراق وسوريا وليبيا، وهذا ما يفسر تصريحاته التي قال فيها 
انه "مستعد لحل عسكري ضد هذه "الدولة" اذا أخفقت الحكومة 
السورية والمعارضة في التوصل الى حل سياسي، وحرص مسؤول 
امريكي مرافق له على التصحيح والتأكيد أن الحل العسكري 
سيكون محصورًا في تصفية "الدولة االسالمية"، وليس لكل 

سوريا.
 ± ± ±

ربما يكون من الصعب التعرف على ما اذا كانت مهمة وزير 
الخارجية االمريكي قد حققت هدفها في تبديد مخاوف حلفائه 
الخليجيين، الن كل ما قدمه المسؤول االمريكي هو "حلو الكالم"، 
مثل القول "لدينا عالقات صلبة، تحالف واضح، وصداقة قوية مع 
السعودية"، بينما آالف من مندوبي الشركات والبنوك االمريكية 
واالوروبية يتدفقون على العاصمة االيرانية بحثًا عن العقود 
والصفقات الدسمة، ومعهم ٣٢ مليار دوالر وفوقها الفوائد 

جرى فك تجميدها تطبيقًا لالتفاق النووي.
ما ال يدركه المسؤولون الخليجيون ان المصالح هي التي تتحكم 

وترسم خطوط السياسة الخارجية االمريكية، وتحدد طبيعة 
تحالفاتها وليس "المبادىء"، وإال لما تفاوض كيري ومساعدوه 
مع ايران لمدة ستة اشهر في سلطنة عمان، بينما يحشدون 
حامالت الطائرات في مياه الخليج، ويبيعون بما قيمته عشرات 
المليارات من الــدوالرات من االسلحة لدوله لإليحاء بأن الحرب 

باتت مسألة اسابيع فقط.
نقول هذا الكالم استنادًا لتصريح أدلى به السيد عادل الجبير، 
وزير الخارجية السعودي، اثناء مؤتمر صحافي عقده مع نظيره 
االمريكي الزائر، وقال فيه "انا ال أرى امريكا جنبًا الى جنب مع 
ايران التي ال تزال الداعم االول لالرهاب في العالم"، ولكنه يرى 

ان وقوفها جنبًا الى جنب مع اسرائيل امر عادي ومقبول.
 كبيرًا، في هذا التصريح، ونسي، او 

ً
السيد الجبير ارتكب خطأ

تناسى، ان الداعم االول لالرهاب هو الواليات المتحدة االمريكية 
عندما كانت الحليف االوثق لبالده ودول الخليج، فهي التي دعمت 
االرهاب االسرائيلي، وما زالت، وهي التي قتلت مليون عراقي اثناء 
غزوها العراق واحتالله، وهي التي هيأت البيئات الحاضنة له في 
افغانستان والعراق وليبيا وسوريا، عندما حولت خمس دول 
عربية الى دول فاشلة، وتأتي بعدها اسرائيل حليفها االوثق 
التي تقتل وتحاصر دون توقف، وآخــر ضحاياها شهيدة في 
الثالثة عشرة من عمرها بتهمة محاولة طعن جندي اسرائيلي، 
واذا كانت ايران دولة داعمة لالرهاب، فال نعتقد انها تتقدم 
على امريكا واسرائيل، اللهم اال اذا كان مفهوم السيد الجبير 
لالرهاب وتصنيفاته يختلف عن مفهوم الغالبية الساحقة من 

العرب والمسلمين.
الواليات المتحدة اختارت الحوار مع ايران الن بديله الحرب، 
وهي ال تريد ان تخوض حربًا ضد دولة تصّنع معظم اسلحتها، 

وتملك قاعدة صناعية قوية، قــادرة على الدفاع عن نفسها 
لسنوات، وربما لعقود، وتطلق اقمارًا صناعية الى القمر، وتجيد 
اللعب بالغالبية العظمى من اوراقها الدولية واالقليمية، وتنتخب 
برلمانها ورئيسها مباشرة عبر صناديق االقتراع، حتى لو كان 

معارضًا، مثل حسن روحاني.
السعودية ومعها دول الخليج الخمس االخرى شكلت تحالفًا 
ــران في اليمن،  عربيًا من عشر دول للقضاء على "عمالء" اي
واسست تحالفًا اسالميًا سنيًا من ٣٤ دولة، بينها قوة نووية هي 
باكستان، وانشأت مجلس تعاون ذا طابع استراتيجي مع تركيا، 
فلماذا كل هذا القلق والهلع، ولماذا تحتاج الى الوزير كيري 
لطمأنتها وتبديد مخاوفها، وخداعها ببعض الكالم المعسول، 

عن العالقات الصلبة والصداقة القوية معها؟
ال األمريكان، وال غيرهم، سيخوضون حروب السعودية ودول 
الخليج في الوقت الراهن، الن ما كان يحدث قبل ربع قرن (حرب 
الكويت)، ال يمكن تكراره هذه االيام، فأمريكا لم تعد بحاجة الى 
نفط الشرق االوسط، والخزائن باتت فارغة بعد تراجع اسعاره، 
ولجوء دوله، او معظمها، الى التقشف واالستدانة، وفوق هذا 
وذاك، ان هناك قوة عظمى جديدة استعادت، او على وشك، 
مكانتها، وعادت الى الشرق االوسط بقوة، واصبحت منافسًا قويًا 
للواليات المتحدة التي لم تعد تصول وتجول فيها دون منازع، 

ونقصد بذلك روسيا بوتين.
أحــد المسؤولين المرافقين للوزير كيري اثناء زيارته الى 
الــريــاض قــال بضع كلمات، نقلتها وكالة رويــتــرز العالمية، 
تلخص الموقف برمته "نأمل ان تعيد السعودية فتح سفارتها 
في طهران، وان يتوصل االيرانيون والسعوديون الى طريقة 

للتعايش".

إنها دعوة او "نصيحة" للسعودية بفتح قنوات حوار مع ايران 
لتسوية كل القضايا العالقة، تمامًا مثلما فعلت الحكومة االمريكية 
ومعها خمس دول دائمة العضوية في مجلس االمــن الدولي 
(باستثناء ألمانيا)، ولسان حال هذا المسؤول يقول "هل انتم 
اعظم من امريكا او اكثر قوة منها وهذه الدول الخمس؟" فإذا 

كان هذا هو حالكم فتفضلوا.. والله معكم.
كيري لم ينطق بكلمة واحدة سيئة ضد ايران اثناء زيارته 
للرياض، وكل ما قاله مجاملة لمضيفيه ان بالده تختلف معها 
في بعض القضايا "مثل دعم جماعات ارهابية (حــزب الله) 
ومشروعها لتصنيع صــواريــخ باليستية"، ولــم يكرر اقواله 
السابقة حول عدم شرعية الرئيس بشار االســد، او ان ايامه 
معدودة، واكتفى بالقول انه، اي الرئيس االسد، "مغناطيس 
يجذب الجهاديين"، ورش المزيد من الملح على الجرح السعودي 
عندما اختتم تصريحه بالقول "ان مؤيديه يقولون انه جزء من 

مستقبل سوريا وهذا ببساطة غير ممكن".
 ± ± ±

 في تقديرنا ان هذه التصريحات "الدايت"، او المخففة جدًا 
وغيرها، لم تبدد القلق السعودي الخليجي بل حولته الى اكتئاب 
مزمن، ونوبات تشنج عصبي ((Panic attacks، او هذا ما 

ته بين السطور. يمكن قراء
افتحوا قنوات الحوار مع ايران، وتوصلوا الى تفاهمات حول 
جميع القضايا العالقة، واعملوا على االمساك بأسباب القوة في 
الوقت نفسه، وانسوا امريكا التي طعنتكم في الظهر، واعتمدوا 
على انفسكم وصّنعوا اسلحتكم ومالبسكم واحتياجاتكم، وبعد 

ذلك لكل حادث حديث.
قدمتم مبادرة سالم إلسرائيل قابلتها باالهمال واالحتقار، 
ــت، فما المانع ان تفعلوا الشيء نفسه مع دولــة جارة  ومــا زال
 
ً
مسلمة؟ خاصة ان الرئيس صــدام حسين الــذي حاربها نيابة
عنكم ولحمايتكم لم يعد موجودًا، وال جيشه، الذي حاربها 
ثماني سنوات، ورقص معظمكم فرحًا وطربًا لقرار بول بريمير 
الحاكم العسكري للعراق في بداية االحتالل بحله والزج بجنراالته 

وعقدائه وجنوده في الشارع ثأرًا وانتقامًا.
من فضلكم عودوا الى رشدكم.. وتواضعوا قليًال.. وتصالحوا 
مع شعوبكم وأمتكم.. وتمسكوا بثوابتها وحينها سيكون 

الجميع امامكم دون اي استثناء.

 عبدالباري عطوان

ذهب كيري إلى الرياض لطمأنة حلفائه 
الخليجيين فزادهم قلقًا واكتئابًا


