
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ويــســألــونــك عــن الـــذي يجري  
فــي الــمــحــافــظــات الجنوبية 
وعدن في المقدمة .. وال جواب إال ذاك 
الجواب الــذي يفرض حضوره مع كل 
سؤال حول ما يجري في اليمن عمومًا 
، حيث الشاهد الكبير تنامي الحاجة 
لفهم ضرورة التوقف عن زراعة الريح 
حتى ال يكون المآل مزيدًا من العواصف 
التي رأيناها تتشكل في عدن مع أول 
عدم إدراك لمخاطر الخوض في اللعبة 

االنفصالية .
ر المسكونون بالتشظي  ° يومها فجَّ
أول القول المقيت بأن قرار الوحدة كان 
فجائيًا، وهي مغالطة تاريخية يرفض 
هــؤالء االعتراف بخطئها، مدفوعين 
باالعتقاد أن في االنفصال جنة موعودة 
واستنساخًا إلمــارة دبي ولو من بوابة 
ر من طالء لبعض المرافق  تسّول ما تيسَّ

وبعض السالل الغذائية .
° تفنيدًا لهذه المغالطة فإن الشمال 
ومن قبله الجنوب لم يدخال الوحدة إال 
بعد مخاض مؤلم وتطلعات وردية عبر 
عنها الجميع .. فهل من الصواب القول 
بأن قرار الوحدة جاء فجائيًا ؟ يا لها من 
مغالطة سياسية ويا له من مآل البد أن 

يتبعثر مع أول ناصية للحقيقة .
° لم يتوقف طلبة الــمــدارس على 
امــتــداد الجنوب عن الهتاف للوحدة 
اليمنية كل صباح ؟ ثم ألم تكن الكلمة 
مجزأة الحرف وركيكة المعنى إذا لم 
تكن من أجل الشعب ومن أجل الوحدة 
، وألم يقاتل الجنوبيون في ١٩٩٤م 
كأبطال دفاعًا عن الوحدة ، وقبل وبعد 
جر التهيئة للوحدة اليمنية 

ُ
ذلك ألم ت

بعدد من االجتماعات والقمم بما في 
ذلك االستفتاء على الدستور ؟

° المثير للدهشة والحنق أن مؤتمر 
ــى منعطف  ــحــوار الــوطــنــي تــحــول إل ال
خطير جــرى فيه ضــرب الكثير من 
المسامير في الجسد الوحدوي حيث 
ت 

َّ
انجزت فيه خلطات مسمومة تول

ِكَبرها أصــوات استخدمت كل فائض 
لــلــوقــاحــة وكـــل إهــــدار لــمــيــاه الحياء 

والحياة.
° لقد ظهر بعضهم مع كل حديث 
للوحدة كما لو أنهم ال يقرأون الحوادث 
التاريخية وال العمق الوطني واإلنساني 
للوحدة، مستغلين حالة الشطط العام 
داخل مؤتمر تحول من حوار إلى خوار 

ثم إلى استحمار للقلوب والعقول .
° وهــل هــنــاك أكــثــر اســتــفــزازًا من  
غربان طالما رددت في مؤتمر الحوار 
كل قول ينال من الوحدة خارج الحقيقة 
وخارج االحترام للذات على طريقة من 
كانوا يتحدثون باسم الجنوب بالقول 
ــل الــحــراك ! 

ِّ
: أنــا جنوبي لكنني ال أمــث

فيدفعك كمراقب للقول: وماذا جئت 
تفعل في المؤتمر يا روح أمك . . فقط 
ر من  ــا تيسَّ ــدل جلسات وم تستلم ب

المخصصات؟!
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رئيس التحرير

لن نظل نستهلك الوقت ونحن نحاول أن نثبت  
خيانة وعمالة البعض، لن تستهلكنا ترهاتهم 
وأكاذيبهم المخزية في قنوات اإلفك والنفاق ومواقع 
العار واالنحطاط.. يكفي أن هناك عدوانًا سافرًا تجاوز 
في همجيته وانتهاكاته كل القوانين والمواثيق الدولية 
وكل الشرائع السماوية وكل حدود العقل والمنطق، 
ــًا قتل األطــفــال والــنــســاء والمدنيين األبــريــاء  عــدوان
بالصواريخ والقنابل المحرمة دوليًا، وهناك من يقول 
شكرًا سلمان ويرسم االحداثيات ويبّرئ القتلة، يكفي 
أن هناك غزاة ومرتزقة من كل بقاع األرض يقاتلون في 
خندق واحد مع مرتزقة الداخل تحت راية السعودية.

يكفي أن العدوان يدمر مصانع ومدارس وموانئ البلد، 
وهناك خونة يعدون ذلك منجزًا وانتصارًا وطنيًا للبلد.. 
المعادلة باتت واضحة وال تقبل القسمة على ثالثة، 
فإما أن تكون حرًا وشريفًا ووطنيًا كي تقف في وجه 
العدوان بشكل علني وواضــح وفي مختلف الجبهات، 
أو تكون خائنًا ومريضًا مؤيدًا للعدوان بشكل مباشر 
أو غير مباشر.. ولذا يجب دعم خط المواجهة ورفد 
جبهات العزة والدفاع عن الوطن والشعب، بالرجال 
والعتاد، وتعزيز األمن الداخلي والمحافظة عليه وعلى 
تماسكه بحسم وصــرامــة، يجب أن نخوض المعركة 
ضد العدوان الدولي بمسئولية وبحس وطني كبير في 
جميع الجبهات. وبوعي أكبر بمعركتنا التي احتشد 
لها كل بغاة العالم.. ليس الخونة والمرتزقة هم فقط 
وحدهم من يقتلون الشعب اليمني ويدمرون اليمن 
أرضًا وانسانًا، وال السعودية وحدها وال أمريكا وحدها، 
هــؤالء كلهم مجتمعين من يقتلون الشعب اليمني، 

يقتلنا مشروع بغي دولي كجزء ال يتجزأ مما يحدث في 
سوريا والعراق وليبيا، والعالم مشارك بصمته تجاه هذا 
البغاء وهذا النزيف العربي للدماء والمقدرات واألخالق، 
والذي تجلت صورته األكثر قذارة في العدوان السافر 
على اليمن واليمنيين.. هذا هو الجانب األهم، أن نعي 
نحن اليمنيين اننا نخوض معركة مصيرية تحمل أبعادًا 
وطنية وقومية وانسانية، معركة تبدأ من النقطة التي 
يتمركز فيها أحقر ناشط سياسي وإعالمي يقول شكرًا 
سلمان، وال تنتهي عند محطة العار العربي المسماة 
"الجامعة العربية" التي فاحت جيفتها وعفونتها 
بتأييدها ومباركتها لعاصفة الحزم اإلجرامية بحق أبناء 
العروبة في اليمن، وبقرارها األخير الذي اعتبر "حزب 
 لقرار مجلس التعاون 

ً
الله" منظمة إرهابية استجابة

الخليجي والشيكات التي ُصرفت لكل عضو في جامعة 
العار العربي لتمرير القرار.. معركتنا مصيرية مع عدو 
متخلف فاقد لإلنسانية والرجولة، ينهش كالسرطان في 
جسد األمة ويعبث بروح الدين اإلسالمي ووحدته وقيمه 
ومبادئه اإلنسانية، ويحولها الى أحزمة ناسفة وطوائف 
متناحرة وعــقــول متحجرة بليدة تتكلم باسم الله 

وتستبيح دماء األبرياء ودمار البلدان باسم الله.. عدو 
فاجر يقف خلفه كل بغاة العالم بقيادة أمريكا والرئيس 

أوباما نفسه..
الكاهن السياسي الدولي بــاراك أوباما الذي يتالعب 
بالقوانين والمواثيق الدولية ويحول مواقف الدول الى 
تجارة رخيصة، في نفس الوقت الذي يتكلم فيه عن 
الديمقراطية والحرية للشعوب، هو والكاهن الديني 
الشيخ العريفي والكاهن القرني وكل كهنة الدين الذين 
أباحوا قتل األبرياء في اليمن وسوريا والعراق، وجهان 
لعملة واحــدة، النتيجة واحدة التي يصل اليها كهنة 
السياسة والدين، واألدوات المستخدمة في بلوغها 
واحدة، والتنظيمات اإلرهابية داعش والقاعدة أدوات 
رئيسية فيها.. كان يكفي الكاهن أوباما بل وكل العالم 
ل: ماذا تريد السعودية وبعض دول الخليج  أن يتساء
من سوريا والعراق واليمن؟وإذا كان بشار األسد هو 
المشكلة في سوريا، والحوثي وصالح هما المشكلة في 
اليمن، فماذا بعد رحيل هؤالء؟ هل ستقيم ديمقراطية 
وانتخابات وتــداوًال سلميًا للسلطة؟هذا هراء وكذب 
فاضح أن أســرًا حاكمة كهنوتية تبحث عن شرعية 

شعبية للحكم عبر صناديق االقــتــراع فــي البلدان 
األخــرى، هراء من يعتبر الديمقراطية بدعة وحكم 
الشعب حرامًا والدولة المدنية انحالًال، يبحث عن حرية 
للشعوب األخرى في تقرير مصيرها.. وإذا كانت الممالك 
واإلمارات الرجعية الكهنوتية فاقدة للمنطق والحجة 
في التدخل في شؤون اآلخرين وال تمتلك مشروعًا للحياة 
واألمن واالستقرار والتعايش السلمي، وأنما مشروعًا 
للتناحر الطائفي ومشروعًا للفناء والخراب واالستبداد 
الكهنوتي، فلماذا تدعمها أمريكا؟وماذا تريد أمريكا 
والكاهن أوباما من رحيل األسد والحوثي وصالح؟وهو 
يعلم أن البدائل هي داعش والقاعدة وجبهة النصرة، 
وهذه النماذج الداعشية في الحكم في كل من الرقة 
واألنبار والمكال وعــدن.. الكاهن أوباما اليختلف عن 
الكاهن العريفي، أوباما دعم الجماعات اإلرهابية في 
سوريا تحت مسمى دعم الجيش السوري الحر ثم تحت 
مسمى المعارضة المعتدلة، كهانة سياسية واضحة 
للنيل من سوريا األسد، والكاهن العريفي قال إن المالئكة 
تجاهد في سوريا إلسقاط األسد، كهانة دينية واضحة 
مخدرة لعقول الشباب المشحون بعاطفة دينية بليدة 
ومشوهة، كما أن الكاهن العريفي أباح دماء اليمنيين 
واعتبر ذلك دفاعًا عن الدين والعقيدة والحرمين 
الشريفين وأبــاح استقدام مرتزقة أجانب للقتال في 
اليمن، واعتبر الحرب على اليمن حربًا مباركة ومقدسة، 
والكاهن أوباما دعم السعودية في عدوانها بمختلف 
أنواع األسلحة، غير أن النتيجة واحدة أن هناك شعبًا 
رتكب بحقه حرب إبــادة ضد اإلنسانية، وبلد 

ُ
يباد وت

يدمر بشكل ممنهج.

 محمد علي عناش

الكاهنان أوباما والعريفي 
وجهان لعملة واحدة

contact@almethaq.net

هم اإلرهابيون!!

محمد عبدالمجيد قباطي وصمة عار في جبين  
اليمن.. هذا الشيء مــازال يمارس التصفيات 

للكوادر االعالمية وفق منظور ضيق وساذج.
قباطي المعين من قبل هادي وزيرًا لإلعالم في حكومة 
الفنادق القابعة في الرياض قام مؤخرًا بإقصاء العديد 

من الكوادر االعالمية.
ــذي تعمل معه  قباطي الفاقد للهوية الوطنية وال
شبكة مرتبطة بالحراك االنفصالي وجماعات عصبوية 
ومجموعة من المرتزقة الذين يعملون على محاولة النيل 
من اليمن ووحدته عبر شبكات التواصل االجتماعي 
وبإشراف مباشر عليه وعلى 
شبكاته التخريبية من نجل 
ــفــار» هــادي جــالل يقوم  «ال
بدور قذر في بث النزعات 

االنفصالية وتغذيتها.
ولــم يكتِف بكل مــا نهبه 
من أموال سابقة والحقة بل 
إنه يقوم بنهب مستحقات 
االعــالمــيــيــن الــمــغــرر بهم 

تحت مسميات واهية ما أنزل الله بها من سلطان.
الوزير بال وزارة قباطي يدير عملية الخصم والتنكيل 
باالعالميين من إحــدى الغرف بفنادق الرياض ومن 
خالفه فإنه ضد شرعية سيده «جالل الدنبوع» ومن لف 
لفهم من المرتزقة والخونة الذين لم يراعوا في اليمن 

أو اليمنيين إّالًّ وال ذمة.
آخر فضيحة لقباطي قيامه بالتهجم على مذيعات من 
المغرر بهن ووصفهن بألفاظ نابية ال تصدر عن انسان 
ورجل، فما بالنا اذا كان هذا «المسخ» يعتبر نفسه وزيرًا.
ولكن ماذا نقول إنها بضاعة «الدنبوع» التي جلبها.. 
وذيل الكلب سيظل معوجًا ولن يستقيم أبدًا ألن ذلك 

ديدنه.

لــم تعد ورقــة اإلرهــاب   
لعبة أمريكا وإسرائيل، 
ء  وتهمة تلصقها فيمن تشا
لتحقيق مــا تشاء متى تشاء.. 
ــورقــة منحت  يــبــدو أن هــذه ال
لألنظمة الخليجية لتقوم بالدور 
وإلـــصـــاق الــتــهــم فيمن تريد 
أمريكا وإسرائىل من الخصوم..

ــمــاضــي أدرجــــت  ـــوع ال األســـب
األنظمة الخليجية حــزب الله 
العدو الرئىسي إلسرائىل ضمن 
المنظمات اإلرهابية، وبقدر ما 
يكون هذا القرار مؤلمًا ان يصدر 
مــن مسلمين فــإنــه فــي نفس 
ته، فاألنظمة  الوقت مضحك لَبِليَّ
الخليجية بقيادة نظام آل سعود 
هم أشــد خطرًا على المنطقة 
واإلسالم واإلنسانية من غيرهم 

ولو ادعوا أنهم اتقياء..

هــم يــقــتــلــون.. يــحــاصــرون.. 
رون.. 

َِّ
ف

َ
يفجرون.. يغتالون.. ُيك

يذبحون.. يهجرون.. يشردون.. 
يُجّوعون.. يدمرون األوطــان.. 
يفتتون المجتمعات.. ينسفون 
اآلثــــار.. فمن هــم اإلرهــابــيــون 

إذًا؟!!
ــه فـــي الــيــمــن  ــون ــكــب ــرت مـــا ي
ــًال  ــي ــكــون دل ــي ــقــط يــكــفــي ل ف
دامــغــًا وقــاهــرًا على أنهم هم 
اإلرهابيون والقتلة والمجرمون 
والساديون والنازيون ومصاصو 
ــهــم أنــجــس الخلق  الـــدمـــاء وأن
وحثالة البشرية تستخدمهم 
ــــرات األمـــريـــكـــيـــة  ــــمــــخــــاب ال
ــة والبريطانية  ــي ــىل واإلســرائ
لتنفيذ مؤامراتها ومخططاتها 
ـــــــدة الـــشـــعـــوب  ــــضــــرب وح ل

واألوطان واإلسالم..

قرارات إلشغال العالم عن جرائمه في اليمن
عندما عجز المال السعودي المدنس عن شراء الضمائر الحية ومواقف األحرار   

من شخصيات ومنظمات وبرلمانات وأحزاب، لجأ النظام السعودي األحمق إلى 
استخدام وسائل حقيرة الشغال الرأي العام العالمي عن عدوانه ومجازره الوحشية 

بحق األبرياء في اليمن..
فكلما وجد هذا النظام المتغطرس نفسه في مأزق فاجأ العالم بحماقة جديدة..

نتذكر أنه عندما قصف جبل عطان بتلك القنبلة الفراغية وما خلفته من مأساة 
استلفتت العالم، ظهر علينا نظام آل سعود بقرار ايقاف «عاصفة الحزم» وبدء «إعادة 

األمل» وهذا القرار بالطبع شغل العالم عن تلك الجريمة..

كذلك استطاع نظام آل سعود أن يبعد األنظار التي بدأت تدرك حجم وخطورة توسع 
التنظيمات اإلرهابية في اليمن بإعالنه المفاجئ للعالم عن تشكيل تحالف عربي إسالمي 
ن داعش والقاعدة من التوسع في أكثر من محافظة يمنية..

ّ
لمواجهة اإلرهاب وهذا اإلعالن مك

وعندما بدأت كثير من المواقف والتقارير المنظماتية العالمية بكشف وحشية 
العدوان السعودي على اليمن وارتفعت األصوات المطالبة بتحقيق دولي في الجرائم أطل 

النظام األحمق على العالم باتخاذ قرار التدخل البري لقواته في سوريا..
وها هو يشغل الرأي العام عما يرتكبه من مجازر وتشديد الحصار على اليمن بإيقاف 

دعمه للبنان وإدراجه حزب الله في قائمة اإلرهاب!!

نجوى أبوبارعة!!
< المتابع لما تقوله مذيعة 

«العربية» نجوى قاسم عن 
الزعيم علي عبدالله صالح ال 
يختلف عما يكتبه المدعو 
فـــارس أبــوبــارعــة المنتمي 

ألنصار الله عن الزعيم..
االثنان يغرفان ألفاظهما 

مـــــن مــســتــنــقــع 
واحد إلى حٍد لم 
نعد نــفــرق بين 
نــجــوى أبوبارعة 

وفارس قاسم!!
ـــا تــقــولــه  ـــد يـــكـــون م ق

الساقطة نجوى بدافع العمل وباعتبار أن 

الزعيم يقف في وجه العدوان.. لكن 
مــا هــو مبرر «ســقــوط» أبوبارعة 
فــي ظــل تحالف وطــنــي مقدس 
بين المؤتمر وأنصار الله في وجه 

العدوان ومرتزقته..
ــاقــشــنــا هــذا  ـــقـــاٍء مـــا ن فـــي ل
الموضوع بشكل عام مع 
قيادي كبير من أنصار 
ـــه، وضـــربـــنـــا مــثــًال  ـــل ال
بــهــذا «الــمــســخ» فــردَّ 
علينا القيادي: ما به إال 
تستحملونا.. واعتبروا 
ــل بــالــمــثــل  ــعــم ـــا ن ـــن أن

 من ال سفيه له»!!
ّ

القديم «ذل

جبهة «االنترنت» برافووو
بـــــمـــــزيـــــد مـــن   

الـــــــجـــــــهـــــــود 
تـــســـتـــطـــيـــع الــــقــــوى 
ــوطــنــيــة الــمــنــاهــضــة  ال
للعدوان ايصال المأساة 
الحاصلة في اليمن إلى 
كــل العالم مهما عمل 
الـــعـــدوان عــلــى اخــفــاء 
جرائمه ومهما اتخذ من 
وسائل لحجب الحقيقة..

ــــاك مـــنـــاضـــلـــون  هــــن
حقيقيون يــعــمــلــون لــيــل نهار 
عبر وسائل التواصل االجتماعي 
«فــيــســبــوك- تــويــتــر- واتــســاب- 
تلجرام- يوتيوب» وغيرها من 
الــخــدمــات، واســتــطــاعــوا مؤخرًا 

ــدأت الحقيقة  ايصال الرسالة وب
تتجلى بوضوح أمــام العالم عّما 
يرتكبه الــعــدوان السعودي في 
اليمن من جرائم فظيعة في ظل 

صمت دولي مريب..
هذه الجبهة بحاجة إلى تعزيز 

ودعــــــــــم لــتــنــقــل 
ــأكــثــر  ــة ب ــق ــي ــحــق ال
مــن لغة وبأساليب 

متعددة..
ــب  الـــــعـــــدوان غــيَّ
الحقيقة عن العالم 
ولكنه عجز وفشل 
ــا عــجــز وفــشــل  ــم ك
ــم  فـــي الـــمـــيـــدان ول
ــراهــن ســوى  يــعــد ي
على تراخي جبهاتنا 

البطلة..
نــكــرر بــأن جبهة «االنــتــرنــت» 
ــحــاجــة إلــــى الــتــعــزيــز  مــهــمــة وب
والمساندة بدًال من إقامة معارض 

صور في الداخل!!

من فضائحهم!؟

عبدالحكيم أحمد العفيري

مــــن يـــقـــدم عــلــى  
جــريــمــة مــروعــة 
بهذ الشكل في دار المسنين 
ما الذي ينوي فعله غدًا ومع 

من..
غصة عظيمة تمأل حلق 
ـــدهـــر ودم بــحــجــم آالم  ال

ومآسي كل الزمن..

نــقــطــة عــــار كبييييرة 
في وجيه الكل بال استثناء 
وال شــيء بالكون قــادر على 

حملها أو حجبها.
ــظــروف التي  فــي أحــلــك ال
كانت تواجه األفراد واألسر 
فــي مدينة عــدن وغيرها 
وهم تحت قسوة ايام وليالي 
الـــحـــرب يــحــاولــون بــالــكــاد 

يتدبرون قوت الضرورة. 

كّن _ الراهبات والعاملين 
في دار المسنين وهم بعدد 
أصابع اليدين يعملون ليل 
ــي يــبــقــى عـــدد من  نــهــار ك
الــمــســنــيــن تــقــطــعــت بهم 
ــســبــل وضـــاقـــت عليهم  ال

األرض.
على قيد الحياة.

واآلن أتـــى دواعــــش الله 
لذبحهم!!

غتفر
ُ

جريمه ال ت


