
الجامعة العربية.. 
ماتت أخيرًا!!

ــة دولـــة عربية  لــم تعد تتشرف أي
باستضافة الــقــمــة الــعــربــيــة بــعــد أن 
جاءت مؤامرة الربيع وفضحت األدوار القذرة 
للجامعة العربية.. فعلى الرغم من المحاوالت 
الــجــادة والصادقة لتفعيل هــذه المؤسسة 
لتحقيق الحلم العربي ســـواًء عبر مبادرة 
دورية انعقادها التي يعود فضلها للزعيم علي 
عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق- إّال 
أن موقف الجامعة العربية المشبوهة تجاه 
الــعــدوان السعودي على اليمن واستمرار 
صمتها على جــرائــم السعودية وقبل ذلك 
دورها التآمري ضد الشعب السوري الشقيق، 
كل ذلــك جــاء ليدق المسمار األخير في 
نعشها. فلم تعد الجامعة العربية 
تشرف أي شعب عربي بما في ذلك 
ـــدول الــتــي استأجرتها لخدمة  ال
مخططاتها التآمرية ضد األمة 

العربية.
وهــا هــي جميع الـــدول العربية 
تــرفــض عقد القمة العربية على 
أراضيها، ووحدها موريتانيا قبلت أن 

تقرأ الفاتحة على الجامعة العربية.

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

كل الخيبة على هذه الذاكرة الضعيفة 
لــتــي جعلت كثيرنا ينسون وبعضنا  ا
ينكرون أم المصائب وخالة الكوارث 
التي لم تخلف لنا سوى شباب ماتوا على قارعة 
فوضى العام ٢٠١١م وما تالها من التداعيات 
والمواقف الرعناء التي  أوصلتنا إلى ما نحن فيه 

من الدمار والقتل.
* الخيبة لهذه الــذاكــرة الضعيفة وهــذه 
الضمائر الميتة والعقول الصدئة التي صدقت 
أن طغاة العالم يمكن أن ينتجوا لنا غير الدمار 
وعــشــرات اآلالف بل مئات اآلالف من القتلى 
والمصابين وماليين المشردين على يابسة 

العالم العربي..
* فعلوها في رومانيا حينما فخخوا بوخارست 
بثورة قلع االشتراكية من وقت مبكر قبل أن 
يصدروا لنا ربيع القتل والتدمير والتشظي الذي 
التزال تداعياته تتفاعل كقنابل انشطارية، ها 
نحن نرى ضحاياها رأي العين مع انتقالهم إلى 
مرحلة ما بعد الفوضى حيث ليس من نتيجة 
للفوضى والشقاق والقتل الداخلي إال تأليب 
العدوان الخارجي واالنتقال من مرحلة الفوضى 
واسقاط الدول إلى ثنائية الحروب على طريقة 
ما أعقب استباحة السماء اليمنية وتكريس حالة 

توحش تعيشها معظم ربوع جنوبنا اليمني.
* الذاكرة الضعيفة جعلت كثيرنا ينسون 
كيف خططوا للشارع العربي بسياسة القنص.. 
قنص شــاب مــن المتظاهرين وجــنــدي من 
الحكومة إلنضاج فكرة استمراء الدم بالمزيد 
من قنص المتطلعين إلى أنظمة أكثر عدًال، 
فهل من المناسب ألنصاف العقالء وأرباعهم 
االســتــمــرار فــي نسيان أنــه لــم يكن لألنظمة 
مصلحة فــي قتل المتظاهرين بقناصة ما 
يزال بعضهم مجهولين كما حدث في اليمن 

وسوريا.
* من العته الذهني أن ننسى ما حــدث في 
ربيع تدمير بعض الدول العربية، فال نقرأ ما 
أعقب ذلك واليــزال من تناقضات ومفارقات 
تدمير سوريا حتى يغادر بشار األسد كرسي 
الرئاسة، وتدمير اليمن حتى يعود عبده هادي 
إلى كرسي الرئاسة، وهو نفس التناقض الذي 
يجعل من يحارب التطرف في مصر هو الذي 
يحارب مع نفس مشرب التطرف في اليمن 

وسوريا.
ــمــًا كــانــت الــجــيــوش وتــدمــيــرهــا هي  * ودائ
الطريقة إلسقاط الدول كما حدث في اليمن من 
تخصيص جمعة لهيكلة الجيش اليمني بهدف 
االضعاف والتفكيك وتغيير قياداته واغتيال 
ضباطه وذبح جنوده ترجمة لمخطط حمل 
َر الشعوب فيه إال التدمير 

َ
اسم الربيع ولم ت

والقتل والــصــراع بقوة دفــع السالح السحري 
للجيل الرابع من الحروب.

  تداعيات قارعة 
الفوضى ..!!

تأسست عام ١٩٨٢م

contact@almethaq.net
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رئيس التحرير

< خــالل ما سلف من أيــام اشتغل إعالم 
االخــوان على ثالثة محاور، المحور األول: 
زيارة الزعيم علي عبدالله صالح للسفارة 
الروسية، والمحور الثاني: قيام الزعيم بحلق لحيته، 
والمحور الثالث: تعيين علي محسن نائبًا للقائد 
األعلى للقوات المسلحة من قبل الفار هادي الذي 
يمعن في قتل شعبه باسم الشرعية المزعومة التي 
أصبحت بدون مرجعية قانونية وفق فقهاء القانون 
ووفــق ما تواضعت عليه األنظمة الديمقراطية 
ونظم الحكم ووفق المرجعيات التي كان يستند 

إليها..
 المهم الذي نرغب في قوله هو بيان الصورة التي 
عليها إعالم االخوان في هذه المرحلة، فقد أفصح 
خطابه أنه يلجأ الى الصغائر ويجعل منها عظائم، 
وقد أفردنا لمثل هذا التوجه في سالف أيامنا، لكن 
الغريب الــذي اتضح لنا خــالل األيــام التي مضت، 
القدرة الفائقة على الجدل وخلق اآلفاق والتأويالت 
والتوظيف من أجل التضليل بهدف استمرار تدفق 
األموال، فالربط بين تعيين علي محسن وبين زيارة 
الزعيم للسفارة واالشتغال الممنهج على بث الروح 
االنهزامية باء بالفشل وأفصح عن الروح المنكسرة 
التي ترفرف في جوانح االخــوان، كما أفصح عن 
البعد الرأسمالي وظالله في الخطاب والتوجه، إذ 
كان الربط من أجل اإليحاء للسعودية أّن مؤشرات 
الحسم باتت وشيكة والبد من استمرار الدعم، 

ولذلك حين يسمع الفرد اإلعالم الخليجي وحديث 
المرتزقة يشعر أن بالك ووتر والجنجاويد على قمة 
نقم وفي ذروة عصر وهم على مشارف صنعاء وفي 
بني حشيش كما قال المعتوه خصروف في حديث 

له على قناة «الحدث».. 
ومن الغرائب أن صناع القرار في المملكة بعد كل 
هذا الزمن من التجربة مع االخوان لم يبرحوا مربع 
التضليل ذاته الذي بدأ معهم واليزال مستمرًا في 
كل مرحلة خفوت في التدفق لألموال، إذ ترتفع 
العقائر والحناجر بالتضرع واالبتهال والمناشدة 
الى درجة القول: إن جبهة كذا كادت أن تنتصر لوال 
شح اإلمكانات وتأخر الدعم من دول التحالف، ومثل 
ذلك أصبح مقروءًا في المواقع وفي الصحف الصادرة 
عن الــعــدوان وأذرعـــه اليمنية كصحيفة صوت 
«المقاومة» وفي الوسائط االجتماعية التي تنشط 
في أوقــات بعينها ثم تذهب في سبات عميق 
وتعود متى كانت المصلحة تستدعي ذلك، واعترف 

أنني كنت أضحك الى درجة السخرية وأنا أقرأ األخبار 
«الصادمة» حتى إذا  التي يصفونها في عناوينهم بـ
جئتها وجدتها سرابًا ال تنم إال صغار في الرؤية 
وفي الهدف وفي المشروع، وإال ماذا يعني أن يأتي 
خبر صــادم حسب وصفهم في األسماء المقربة 
من صالح، وأسباب حلق صالح للحيته بعد تعيين 
علي محسن ومثل تلك الهرطقات أصبحت مثار 
سخرية الناشطين في شبكات التواصل االجتماعي 

المتعددة، وأصبحت مادة للتفكه والسخرية.
 وقــد ذهــب الكثير من ناشطيهم الــى القول: 
إن خبر تعيين محسن أصــاب صالح بمقتل وهو 
يستعد للسفر الى روسيا وهم بذلك يحاولون وصل 
ما انقطع وتبرير الخطأ بالخطأ، وتغطية حقيقة 
الفشل بالهروب الى خلق مبرراته، ويمكن فهم 
الحالة التي عليها االخــوان باستدعاء ما يماثلها، 
فهم في حرب عمران في عام ٢٠١٤م عزفوا 
على ذات األوتار التي يعزفون عليها اآلن وبنفس 

المقام، وخلقوا من القشيبي بطًال اسطوريًا وبطًال 
منقذًا ومازالوا يشعلون النار ويحرقون مباخرهم 
حتى سقط القشيبي مضرجًا بدمه، وال أراهــم إال 
يكررون نفس السيناريو مع علي محسن، ويبدو أن 
المقاطع التي يتداولها ناشطو الفيس بوك والتي 
يظهر فيها علي محسن وهو يشارك المغتربين 
تهم كثيرًا، فكان  بالبرع والرقص الشعبي قد ساء
اشتغالهم اإلعالمي يهدف الى الدفع بعلي محسن 
الى المحرقة التي نجا منها بأعجوبة في سبتمبر 

٢٠١٤م.
 وال أظــن االخـــوان يغفلون األثــر السلبي لقرار 
تعيين علي محسن حتى في صفوف من يسمون 
أنفسهم بالمقاومة، وثمة تصدعات في صفوف 
الحراك الجنوبي وفي الصف األول من القيادات لما 
يسّمى بالمقاومة، وتأتي إقالة المقدشي لتّدل على 
ذلــك األثــر، وتلك التصدعات التي أصابت عمالء 
الــريــاض، وهــي دالــة في السياق نفسه على حالة 
التنافر وفقدان االصطفاف وروح المبادرة ألن الذي 
يعمل بدون قضية أو هدف لن يكون إال كحاطب 

الليل.
ولن تكون تلك الهالة التي صاحبت قرار تعيين 
محسن إال بشيرًا بقرب الــفــرج، فقد أصبح من 
المتعارف عليه أّن الهاالت التي يصنعها االخوان 
بمثابة االشتعال الذي يسبق حالة الترّمد.. ولله في 

خلقه شؤون.

 عبدالرحمن مراد

هوس الصغائر
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الشمس أقرب من صنعاء

شعر: عبدالجبار سعد

ستعاد
ُ

الرجولة المهدورة ال ت

من فضائح مرتزقة الرياض!
ســرق.. لصوص.. حرامية.. أينما ذهبوا وأينما حلوا.. ال 

ينسون أنهم أحفاد علي بابا.
لم يكتِف ضاربو الدفوف وناهبو المال العام بما استولوا عليه 
وهم يتقلدون المناصب داخل الوطن.. فقد أصروا على أن ينقلوا 

ممارساتهم اللصوصية هذه الى خارج الوطن..
المدعو فهد طالب الشرقي والذي تحول بقدرة قادر وأموال 

أسياده من آل سعود الى مناضل كرتوني كبير..
هذا الشرقي أسس رابطة أسماها «رابطة االعالميين اليمنيين» 
في الــريــاض، رغــم أنــه ليس له عالقة بــاإلعــالم ال من قريب أو 
بعيد، وضم الى رابطته- التي تحوي أكثر من ١٧٠ شخصًا جلهم 
غير صحفيين سوى ٢٨ منهم- ابنه الرضيع وزوجته وابن أخيه 
لكي يتسلموا مرتبات من اللجنة الخاصة السعودية التي تمنحهم 

رواتــب على أنهم صحفيون.. ولم يكتِف بذلك 
بل إنه يخصم من راتب كل من في كشف 

هــذه الرابطة المزعومة مبلغًا معينًا 
لقاء تسجيلهم كأعضاء وكإعالميين 
وهم ال عالقة لهم ال بالصحافة وال 

باإلعالم..
ولكن ال غرابة فهذا المرتزق يسير 
على نهج أسياده الذين باعوا وطنهم 

ودمــاء أبناء شعبهم مقابل حفنة من 
الــمــال الــســعــودي الــمــدنــس والمغموس 
بلعنات اليمنيين ودعوات الثكالى واألرامل.

< ما يقوم به نظام آل سعود وحلفاؤه من األنظمة الخليجية في المنطقة من  تصرفات غير مدروسة 
العواقب خصوصًا ما يقومون به في اليمن من جرائم حرب وإبادة بحق األبرياء من الشعب اليمني ومن 
تدمير لبنيته التحتية، يؤكد أن هذه األنظمة أدركت فجأة أنها ممسوخة المالمح وأن الدنيا عندها 
مجرد مائدة ممدودة وعليها ألوان الطعام وأنها مجرد تخديرة وكابريهات، وأن الرجولة مجرد ترف..
فذهبت تتصرف بنزق وحماقة وطيش الستعادة كرامة وشرف أهدرتهما لسنوات على بوابات 

التاريخ..
فالحاكم الخليجي اليمكن أن يصبح رجًال سويًا وهو بال قضية ممسوخ الهوية مجرد من التفكير..

ومثلما أهدروا كرامتهم وشرفهم وشهامتهم ونخوتهم بالمتع هاهم يهدرون حياتهم ومستقبلهم 
بحماقاتهم، ومهما أوغلوا في القتل وتغطرسوا فلن يعودوا رجاًال وستتخطفهم أنياب ومخالب الشعوب 

التي بغوا عليها وفي مقدمتها الشعب اليمني الذي يمرغ أنوفهم في الوحل منذ ما يقارب العام..

ُجنَّ جنون العمالء
أصبح مرتزقة السعودية يعانون مــن جنون حقيقي.. 
وتحديدًا في محافظتي الضالع ولحج فقد رفضوا تسليم 
المرتبات لبعض الموظفين وكل منتسبي الجيش واألمن إّال عبر 
أمناء الصناديق لديهم مكاتب في الجوف ومأرب وهم المخولين 

فقط دون غيرهم بصرف رواتبهم.
الحالة التي وصل إليها عمالء السعودية تظهر ان نهايتهم وشيكة 
جراء هزائمهم المتالحقة لذا فهم يسعون الى زج ابناء محافظتي 
الضالع ولحج وغيرهما الى محارق عمالتهم التي أشعلوها في مأرب 
والجوف وصارت نيرانها تشوي أجسادهم.. وتضع نهاية لعمالتهم.

وكيري «يزقر» سفينة إيرانية!
< جون كيري وزير الخارجية األمريكية أعلن أنه «زقر» 
أيضًا سفينة تحمل أسلحة إيرانية لدعم الحوثيين.. وجاء 
هذا الخبر بعد أن أعلن هادي انه «زقر» أيضًا سفينة إيرانية تحمل 

أسلحة.. 
واتضح أخيرًا أنها سفينة تتبع منظمة األغذية.. انضمام جون 
كيري إلى جوقة المبتذلين يؤكد أفول الغطرسة األمريكية وإّال 
لعرض اإليرانيين الذين «زقرهم» كما عرضت طهران صور جنود 

أمريكا وهم مهانون أمام الرأي العام.. 
كيري يمارس الكذب إلرضاء السعودية وهدفه تشديد الحصار 
على الشعب اليمني ولكن بإعالن مدفوع الثمن.. ومع ذلك هيهات 

أن يركع الشعب اليمني لغير الخالق عز وجل.
 من مّر عليه في الجاهلّية وصدر اإلسالم.

ّ
 أبرهة على طريق الكعبة وصار قبره شعيرة يرجمها كل

ّ
(١) أبو رغال هو الذي دل

(٢) النخاسة هي مهنة المتاجرة بالعبيد.
(٣) اآلبق هو العبد الفاّر من سّيده وجمعه آبقون.

حكومة بقشان وحزب الله
خرجت أخيرًا حكومة بقشان لصاحبها الصبي المدلل بحاح، لكشف سر خطير جدًا وفضح 
مؤامرة كبيرة على األمة العربية.. تصوروا أن عمالء الرياض يحرجون المخابرات األمريكية 
والعالمية بتمكنهم من اكتشاف عناصر حزب الله وهم يسافرون للقتال في اليمن ضد 
السعودية، اكتشفوا ذلك و«زقروهم» على الرغم من أنهم «مبلطحين» داخل فنادق 
الرياض.هذا االنبطاح الفاضح جاء بعد أن قررت السعودية الحرب ضد الشعب اللبناني 
ونكثت بالتزاماتها وتعهداتها، وهي سياسة ال يمكن أن تخضع الشعب اللبناني العظيم، 

بقدرما تكشف عن الوجه القذر للسعودية.
ال تستطيع حكومة صبي بقشان وبن سلمان أن تبرر هزائم تحالف العدوان والمكون من 
 على بالك ووتر- بهذه الخزعبالت والمزاعم الكاذبة، ولو كان 

ً
أكثر من ١٤ دولة- عالوة

بحاح يمتلك قليًال من االخالق لفاخر بصمود الشعب اليمني وبطوالته والذي أكد فعًال أن 
أرض اليمن مقبرة للغزاة.. لكن الصبي يظل صبيًا يشتي القرش.. وبس!!

< يظن العدوان السعودي الغاشم- بارتكابه المجزرة الوحشية البشعة في سوق خلقة بمديرية نهم 
والتي راح ضحيتها أكثر من ٦٠ شهيدًا وجريحًا- أنه قادر على تركيع الشعب وإرهاب المؤتمريين من عقد 
اتهم الموسعة التي دشنها أمين عام المؤتمر الشعبي العام مطلع االسبوع الماضي بدءًا من مديريات  لقاء

طوق صنعاء.

وتمريغًا ألنوف قادة العدوان ومرتزقتهم في الوحل الذين ارتكبوا مجزرتهم البشعة في نهم، جاء الرد 
المؤتمري عمليًا بعد ساعات من المجزرة بعقده لقائه الموسع ألبناء مديرية نهم، باعثًا أكثر من رسالة 
منها ما هي للعدوان بأننا هنا ولن تخيفونا مهما أسرفتم في القتل والتدمير.. وأخرى ألبناء نهم ومن خاللهم 

لكافة أبناء الشعب الصامدين: نحن بجانبكم ونعيش ما تعيشونه من ثبات وصبر في مواجهة العدوان.

المؤتمر يرد على مجزرة نهم


