
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

أخفقت ما كانت تسّمي نفسها بالقوى    
ــي تــقــديــرهــا للظروف  " الــحــيــة " ف
الموضوعية التي أحاطت بدولة الوحدة رغم 
أنها كانت جزءًا أصيًال من إخفاقاتها لتكون 
قّية " في العام ٢٠١١م فحمًا أسود 

ّ
" الل

ر بذلك األمريكان 
َّ

وليس ربيعًا أخضر كما بش
ودكاكين تفجير األوضاع في الداخل .

¬  حل الجحود والنكران لنقاط االشراق - 
حتى لو كانت قليلة - مكان اعتبار اللحظة 
التأريخية لما سمي بالربيع فرصة لتصحيح كل 
ما يحتاج إلى تصحيح بدًال من إعمال نظرية 

الهدم التي لم يعقبها أي بناء .
¬   وفي موسم الشطط العام غابت فضيلة  
تبادل األفكار مع اآلخر بعيدًا عن تضخيم 
الذات وتقزيم الخصم السياسي درجة إنكار 
الوطن جغرافيا وتأريخًا وأحالمًا وإنجازات 
قابلة لإلصالح والبناء عليها سيرًا على العادة 
التي حملتها عربية بوعزيزي كقشة قصمت 
ظهر أنشودة بالدة العرب من الماء إلى الماء 
.. وكانت الماكينة اإلعالمية الكذوبة تفعل 
فعلها لمكيجة وجه الوطن اليمني النازف في 
إطار مخطط الوصول إلى المزيد من األنواء 

والعواصف.
¬  ومن يومها اتسع الخرق على الراقع .. 
أضعنا الحكمة وفقدنا اإليمان ، ووظفنا حتى 
الفقه لصالح أطماع السياسة المدمرة .. ولقد 
ساورنا األمل أن يكون في تسليم صالح للسلطة 
ما يشفي غليل الناقمين ويعيد القطار إلى 
قضبانه، لكن الذي حدث هو إعادة إنتاج ما 
هو فاسد وعابث وبائس ليبرر للمزيد من 
التعاطي والتعامي بردود األفعال التي لم تراِع 
في اليمن إًال وال ذمة في تذاٍك مكشوف توارت 
منه محفوظاتنا من التربية الوطنية وتوارت 
األيديولوجيا القومية واألممية والقيم القبلية 
المحلية لصالح الفساد واإلقصاء واالرتهان 
للخارج وتمزيق النسيج االجتماعي الذي قاد 
هو اآلخر إلى حاله ربيعية أخرى انتقلنا بها من 
منحدر إلى منحدر إلى تكالب األمم على النحو 
المسعور الذي نشهده اليوم، قتًال وتدميرًا 

على مدار الساعة والشهور وربما األعوام .
¬  الكارثة العقلية والنفسية أننا نعيش 
اليوم سفه التصفيق لتدمير اليمن ليصل 
الخبل عند البعض درجة االعتقاد أن أمريكا 
تدمر العالم العربي دفاعًا عن السنة وأن 

روسيا ستقاتل من أجل الشيعة!
نا  ¬  اللهم إننا رفعنا أوجاعنا وضيقنا ودماء

إليك.

حصاد نظرّية 
الهدم .. !!

تأسست عام ١٩٨٢م

contact@almethaq.net
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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.. 

الشعب يريد اسقاط النظام- الشعار الذي رفعته  
قوى الظالم والضالل عام ٢٠١١م- بحجة التغيير 
الى االفضل لينتهي المطاف بإسقاط البلدان والشعوب وتدميرها 
وتمزيقها، وليس هذا فقط بل اسقاط الحياة، اسقاط كل شيء..

الشعار الذي لن ينساه المواطن اليمني بل والعربي ، من ذاكرتهم 
وسيظلون يلعنونه ويلعنون من رفعوه ومن رددوه ومن كتبوه 

ومن دعموه ومن ساندوه جيًال بعد جيل وحتى قيام الساعة.
الشعب يريد إسقاط النظام

لماذا تريدون اسقاط النظام؟ سؤال ردده وألقاه الكثير من 
الناس باحثين عن اجابة مقنعة واسباب منطقية..

وماهو البديل إلسقاط النظام سؤال آخر لم يكن احد بحاجه 
لمعرفة اجابته كون الجميع يعلم ان البديل ليس إال الفوضى، 

الخراب، التدمير، وهذا ماحصل.
> كان لدينا دولة تمتلك كل المقومات التي تساعدها على 
السير بخطوات قويه وثابتة الى االمام حاجزة لنفسها مقعدًا 
متقدمًا بين الدول واالمم تنطلق بقوة لمستقبل افضل وبشهادة 
العالم رغم االمكانات الضعيفة، وبسبب شعار اسقاط النظام 
الذي رفعتموه لم تتقدم اليمن نحو المستقبل االفضل ال كما 
كان مخططًا وال بحسب وعودكم  الكاذبة، بل عادت الى الخلف 

قرنًا من الزمان.
-كان لدينا اقتصاد ينمو وتنمية تتسارع في كل المجاالت 
وقطاع مالي واداري يتحسن ومعيشة مواطن تسير نحو االفضل 
رغم المعوقات والصعوبات، واذا كان هنالك من فساد يمارس 
على حياء فقد تحول بسبب شعار اسقاط النظام الذي رفعتموه 
مــن فساد خفي الــى  فساد علني يــمــارس فــي كــل قطاعات 
ومؤسسات ومفاصل الدولة وبكل وقاحة حتى وصل االمر حد 

العجز عن دفع المرتبات الشهرية.
- كانت لدينا دولــة ديمقراطية ناشئة واحــزاب وصندوق 
انتخابات وتنافس سلمي على السلطة نفتخر به امام العالم، 

وبسبب شعار اسقاط النظام والمستقبل االفضل الذي رفعتموه 
بساحات التدمير والخراب.. تدمر كل هذا لتتحول الديمقراطية 
والعملية السياسية وصندوق االنتخابات والتي لم تعجبكم 
ووقفتم بوجهها وعارضتموها مطالبين بالمزيد، الى مجرد 
ذكريات وتاريخ مكتوب على صفحات الحياة السياسية لليمن.

- كان لدينا جيش نتفاخر به امام العالم يمتلك احدث االسلحة 
ومجهز بأحدث الخبرات ومزود بأحدث االجهزة والمنظومات 
العسكرية التي تمتلكها جيوش الــدول التي تحترم نفسها.. 
وبعد ان كان لدينا جيش عائلي كما كنتم تتشدقون تدمر هذا 
الجيش وتمزق لتحل بديًال عنه الجماعات االرهابية المسلحة 
المتطرفة والميليشيات، وتحولت معسكراته الى بقايا أطالل 
مدمرة ومعداته واسلحته وامكاناته الى قطع محترقة متناثرة.. 
هذا الجيش المتشكل من كل ابناء اليمن لم يكن جيشًا عائليًا كما 
كنتم تروجون بل كان جيش اليمن جيش العائلة اليمنية بأكملها 
الجيش الذي يحميكم ويحمي بلدكم ، ولكنكم بكل غل وفجور 
وحقد عملتم على استهدافه وتدميره ومعه دمرتم أنفسكم.

 موحدة خاضعة لسلطة عليا منتخبة تمتد 
ٌ
> كان لدينا دولة

سيطرتها على كل شبر من اليمن، السلطة بها إال سلطة القانون، 
يسير فيها الراكب من صعدة الى المهرة ومن حضرموت الى 
البيضاء بأمن وأمان اليخشى شيئًا، وبسبب شعار اسقاط النظام 

والمستقبل االفضل الذي رفعتموه تحولت اليمن الى كنتونات 
ممزقة كل كنتون منها خاضع لجماعة مسلحة ُيسحل بها 
نتهك حرماتهم، إلى الحد الذي 

ُ
سفك دماؤهم وت

ُ
المواطنون وت

اصبح فيه المواطن البسيط يخشى على نفسه وبيته، يخرج من 
منزله واليدري هل يعود إليه أم ال، يدخل بيته واليدري هل 

سيخرج منه حيًا أم ال؟
-كانت لدينا سيادة وقرار ومكانة عالمية واحترام دولي ورأي 
حر، وبفضل شعار اسقاط النظام الذي رددتموه والمستقبل 
نتهكت سيادة البلد بكل انواع الطائرات 

ُ
االفضل الذي وعدتم به ا

وعلى مدار الساعة ولعام كامل..
 هذه السيادة التي كنتم تتشدقون بانتهاكها من قبل بعض 
الطائرات بدون طيار التي تستهدف بعض االرهابيين في اطار 
اتفاقيات دولية لمكافحة االرهــاب  وتعتبرونها جريمة في 
حق البلد، لم يعد لها وجود،  سيادة الوطن وسيادة المواطن، 
وسيادة الموارد والثروات والبر والبحر جميعها يتم تقاسمها 
والسيطرة عليها لتصبح اليمن ليس فقط خاضعة للوصاية 
الدولية بل  وواقعة تحت عدوان وتدخل عسكري بري وبحري 
وجــوي مسنود بكل االسلحة المتطورة والطائرات والبوارج 

الحديثة ومرتزقة مدفوعي األجر من كل الجنسيات.
ماهي المساوئ االخــرى لنظام صالح والتي دفعت بكم الى 

رفع شعار اسقاط النظام ودفع االموال والعمالة وتسخير كافة 
االمكانات واالغتياالت والقتل وسفك الدماء وحبك المؤامرات 

لتحقيقه باعتباره انجازًا؟!
كانت هناك حروب داخلية بين الدولة من طرف وبين جماعات 
او اطراف من جهة اخرى، هذا صحيح ولكن ال تنسوا ان اكثرها 
كنتم انتم من يقف خلفها ويغذيها ويساندها ويؤيدها ويدعو 
اليها، والدليل حروب صعدة، وال نعتقد انكم سوف تنكرون ان 
صالح وألكثر من مرة كان يوجه بإيقافها وانتم تعملون جاهدين 
له المستمر إليقافها كان 

ُّ
على اشعالها واستمرارها حتى ان تدخ

احد اهم اسباب سخطكم عليه.
هل هذا هو التغيير لالفضل.. وقــوع اليمن بين عدوانين 
عدو داخلي يتمثل بالجماعات االرهابية المتطرفة التي باتت 
منتشرة في كل المدن اليمنية بل وتسيطر بشكل كلي على 
محافظات بكاملها ليصبح القتل بالهوية عنوانًا لليمن الحالي..  
وعدو خارجي يقوم بتدمير الموانئ والمطارات ويستهدف 
الُبنى التحتية ويدمر المدارس والجامعات والمنشآت والمعاهد 
ــروات اليمن ويقتل اآلالف من  والطرقات، ويسيطر على ث
االبرياء ويحرق كل مقومات الحياة داخل اليمن ويسعى لتمزيقه 

وتفتيته ويمد الجماعات االرهابية باالسلحة واالموال..
أين اليمن المتقدم المتطور والمستقبل االفضل الذي اليقف 
حائل مابينه وبين الشعب اليمني إال وجــود صالح كما كنتم 
تزعمون، وقد مرت اكثر من خمس سنوات على مغادرة صالح 
للسلطة وتسليمها لكم، فأين هو المستقبل بل أين هي اليمن؟!
هل أنتم راضون اآلن عن انفسكم وعن هذا الوضع المخزي 
والواقع المرير الذي يعيشه المواطن اليمني وتعانيه اليمن.. 
هل هذا التغيير والمستقبل الذي رفعتم من اجله شعار اسقاط 
النظام.. أسقطتم اليمن، فهل تستطيعون اآلن أن تعيدوا لنا 

يمن ماقبل عام ٢٠١١م؟!
أعيدوا لنا يمن ماقبل عام ٢٠١١م أثابكم الله.

 كامل الخوداني

أعيدوا لنا يمن ماقبل 
عام ٢٠١١م وكفى

حديث الصورة: الخيانة مهانة!!

تمثل الصورة التي تجمع المدعو خالد بحاح وهو يجلس في اجتماع وبجانبه أحد   
جنراالت الغزاة .. صورة للعار والذل والخيانة.. في اجتماع ظهر فيه من يزعم 
أنه رئيس حكومة للجمهورية اليمنية مجرد «كوز مركوز» ال يهش وال ينش.. أما من 

يتصدرون الطاولة جنراالت ومرتزقة معظمهم ليسوا من أبناء اليمن..
كان بإمكان بحاح ومعه حسين عرب أن يرأسا االجتماع ويقدما رسالة للعالم أن من على 

الطاولة مرتزقة تم شراؤهم لتنفيذ مهام محددة ويتم إعطاؤهم توجيهات من قبلهما.
لكن المؤسف أن يقبل بحاح بهذه اإلهانة واالمتهان، في الوقت الذي نجده مع أطراف 
الرياض يرفضون الحوار مع اخوانهم اليمنيين ويعرقلون جهود المبعوث الدولي بشكل 
دائم.. فعًال الصورة تؤكد أنه ليس لديهم كرامة وال اعتزاز بالنفس وبوطن وشعب 

عظيم.. وهذه هي بيئة الخونة دائمًا..

ال مانع من أن يكون الزامل موزعًا   
ــبــرامــج والــســاعــات، أمـــا أن  بــيــن ال
ُيصب في آذاننا طوال الوقت فشيء عجيب 

ومزعج..
فال أحد ضد العدوان بحاجة إلى كل هذا 
االســراف في الزوامل لغرض تحميسه أو 
على حساب أناشيد وطنية وفرق موسيقية 
عسكرية طالما استمع إليها في مثل هذه 

المصائب والمتاعب..
نظن أن هذا الكم الممل من الزوامل ليس 
لغرض التحميس والتجييش بل ألن منشدًا 
ـــل» وتفاعل الناس معه وتحمسوا  ْوَم

َ
«ز

لهذا النوع الجديد القديم، وبسرعة تحول 
الجميع إلــى «مــزومــلــيــن» حتى ال يتهم 
أحدهم بالتقصير ويشكك في وطنيته 

ورفضه للعدوان..
لكن هذا اإلسراف في «الزوامل» يجعلنا 
أقــل إحساسًا بأهمية الــزامــل ودوره في 

الظروف القائمة، وأكثر ضيقًا به..
المسألة لم تعد مسيرة قرآن، بل أصبحت 
ثورة «زوامل» على ذائقة المجتمع وعلى 
فــنــون وطنية أخـــرى تشربها المجتمع 
وتحمس لها وبها في مراحل مماثلة لوضعنا 

الراهن..
ــي كــنــت راكـــبـــًا فـــي تاكسي  ــن أتـــذكـــر أن
ومنسجمًا مع الفنان أبوبكر في أنشودته 
«أمــي اليمن» وفجأة مد السائق يــده إلى 
المسجل وانتقل إلى إذاعة محلية «تزْوِمل» 

على طووول وزاد من رفع الصوت..
قلت له: دعنا نسمع «أبوبكر»..

فرد: أمامنا نقطة تفتيش للجان الشعبية!!
إذًا.. لكم أن تفهموا.. وال تجعلوا الرد:

ما نبالي.. ما نبالي!!

 توفيق الشرعبي

الزامل

البرلمان األوروبي يوجه صفعة للعرب

ــمــان    ــرل ــب اتـــخـــذ ال
ـــــي موقفًا  األوروب
ــعــدوان  تــاريــخــيــًا إزاء ال
الــســعــودي عــلــى اليمن، 
فلم يوجه صفعة قاسية 
لتحالف الــعــدوان فقط 
ــعــربــيــة  ــــلــــدول ال بـــل ول
ــة والــجــامــعــة  ــي واالســالم
العربية والبرلمان العربي 

وغيرها من المسميات التي بلغ انحطاطها 
وخيانتها وعمالتها ووضاعتها الى درجة 
الــمــتــاجــرة بــدمــاء أبــنــاء الشعب اليمني 
والــتــخــلــي بــكــل وقــاحــة عــن التزاماتها 
الدينية والقومية واإلنسانية مقابل المال 

السعودي المدنس.

بــــرلــــمــــان االتــــحــــاد 
ــــــــــــــــي فــضــح  األوروب
الجامعة العربية واتحاد 
البرلمان العرب واتحاد 
ــعــرب  الــصــحــفــيــيــن ال
وغيرهم بهذا الموقف 
الــتــاريــخــي الــعــظــيــم 
الذي سيظل خالدًا في 
وجدان األجيال.. وقوبل 
بارتياح وتقدير كبير من قبل الشعب 
اليمني وكــل األحـــرار والــشــرفــاء العرب 
وفي العالم.. ألنه بيان عبر بصوت عاٍل 
وشجاع عن شعوب عظيمة ومؤسسات 
محترمة.. أمام صمت األنذال والمرتزقة 

العرب!!

لصوص أين ما ذهبوا؟!

١٧٠٠ من مرضى الكلى 
مهددون بالموت

المرتزقة المؤيدون   
لــــــلــــــعــــــدوان 
الــقــابــعــون فــي عاصمة 
أســيــادهــم «الــريــاض» 
ــا يربطهم  نــســوا كــل م

بهذا الوطن ونسوا وشائج 
القربى بأبناء شعبهم، ولكن لم 

ينسوا أســالــيــب لصوصيتهم، فبعد 
نهبهم المال العام إبان كانوا مسؤولين 

فــي هــذا الــوطــن انتقلوا لممارسة 
سلوكهم المشين خارج الوطن.

وألن من شب على شيء شاب عليه، 
لم يكتفوا بما يحصلون عليه من أموال 

مدنسة من مملكة العدوان ثمنًا لدماء أبناء شعبهم 
نساًء ورجاًال وأطفاًال.. حيث ابتكروا وسائل نهب 
ونصب واحتيال جديدة، حيث يقومون ببيع الفيز 
المخصصة لكبار المرتزقة للمغتربين اليمنيين 

بمبالغ خيالية إلدخال أسرهم الى 
السعودية بحجة أن هــؤالء من 
«الميليشيات»،  المناهضين لـ
وكــذا االستيالء على الشقق 
ــمــخــصــصــة  ـــة ال ـــغـــذي ـــت وال
ــلــنــازحــيــن الــيــمــنــيــيــن في  ل
ــرع بها  ــب ــتــي ت الــســعــوديــة ال
الـــمـــيـــســـوريـــن لـــلـــفـــقـــراء مــن 
ـــضـــع أن هـــؤالء  الــيــمــنــيــيــن. واألف
المرتزقة ابتكروا مؤخرًا طريقة 
جديدة للتسول من خالل تقديم 
طــلــبــات لــمــســاعــدة صحفيين 
وسياسيين يمنيين سواء منهم 
من كانوا في السعودية أو في اليمن ثم يقومون 

باالستيالء على هذه المساعدات!؟!
فعًال إن ذيل الكلب ال يمكن أن يعتدل حتى وإن 

وضعته في قالب ثلج مائة عام..!!

وجهت وزارة الصحة نداء استغاثة عاجًال إلنقاذ 
ألف و٧٠٠ من مرضى الكلى مهددين بالوفاة في 
عموم المحافظات نتيجة نفاد األدويــة الخاصة 

بهم.
ودعا بيان صادر عن الوزارة، المنظمات المحلية 
والدولية ومنظمات األمــم المتحدة إلــى سرعة 
التدخل إلنقاذ حياة مرضى زارعي الكلى المعتمدين 
على أدوية زراعة الكلى في عموم المحافظات، 
بعد نفاد الكميات المتوافرة في مخازن الوزارة 

وصيدلياتها المركزية.

صمود يقهر همجية ووحشية أسلحة الموت

< أطفال.. نساء.. مدرسون.. أطباء.. عمال بلدية.. 
موظفون.. طالب وحتى الباعة المتجولين.. و..الخ.. 
الــكــل يجسدون لــوحــة صــمــود وطنية عظيمة الى 
جانب أبطال الجيش واألمن واللجان الشعبية.. فهذا 
هو الشعب اليمني بكل فئاته.. إنهم يقفون صفًا 
واحدًا وفي خندق واحد دفاعًا عن الوطن وسيادته 

واستقالله..

الكل يرسلون رسالة واضحة تؤكد أن الوقوف ضد 
العدوان والدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره 
قضية وطنية مقدسة.. إنها قضية شعب ووطن.. 
ومعركة مستقبل أمة.. هذا االصطفاف الوطني العظيم 
والتضحيات الكبيرة تدحض مزاعم تحالف العدوان 
ومرتزقته الذين فشلوا في شق الوحدة الوطنية، وهذا 

الصمود العظيم بأكاذيبهم وبصواريخهم أيضًا..!

المنظمات 
وفساد اإلغاثة

< العديد مــن المنظمات 
األجنبية لها مــهــام محددة 
والتزامات واضحة ألنشطتها، 
ولـــكـــن يـــالحـــظ أن بــعــض 
المنظمات الدولية تخلت عن 
التزاماتها وتــركــز جهودها 
على مواد اإلغاثة على حساب 
مهام أخرى مهمة أيضًا، رغم 
أن هــنــاك منظمات مختصة 

بذلك!!

(SMS) بارك إطالق خدمة
الزعيم يشيد بدور قناة «اليمن 
اليوم» وتعاملها المهني في أداء 

رسالتها الوطنية

بارك رئيس  
الجمهورية 
السابق الزعيم علي 
عـــبـــدالـــلـــه صـــالـــح- 
ــمــر  ــمــؤت ـــس ال ـــي رئ
ـــعـــام-  الــشــعــبــي ال
إطــالق قناة «اليمن 
اليوم» خدمة الرسائل القصيرةSMS) ) على 
الرقم (٢٤٢٤) الهادفة إلى تقديم خدمة خبرية 

عاجلة وموافاة المواطنين بآخر المستجدات. 
وأشــاد الزعيم علي عبدالله صالح بــدور قناة 
«اليمن الــيــوم» فــي التعامل مــع األحـــداث على 
الساحة الوطنية، ومهنيتها في أداء رسالتها 

الوطنية المنحازة لمصالح الوطن والشعب..


