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أسرة تحرير «الميثاق» تتمنى 
للزميل الصوفي الشفاء العاجل 
ــة عــطــائــه  ــمــواصــل ــــعــــودة ل وال

اإلعالمي المتميز.
ونشكر الدكتور االستشاري 

عبدالحكيم المتوكل بمستشفى آزال على الجهد الذي يبذله 
إلنقاذه من مرض بلهارسيا الكبد ومضاعفاته.

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

سواء أكان انقالبًا تركيًا حقيقيًا أم  
مسرحية هزلية بطلها أردوغان  
والــمــســتــهــدف بــهــا رؤوس خصومه 
السياسيين والــعــســكــريــيــن فـــإن هــذا 
االنقالب بضحاياه وتداعياته قد ضرب 
مسمارًا خطيرًا في مستقبل تركيا حيث 
القتل والسجن والــعــزل الــذي لم يسلم 
منه آالف القضاة وما سيرافقه ويعقبه 
من تكميم لألفواه وقمع للحريات وما 
بعده مــن اإلضـــرار بمسيرة بلد جعل 
المتضررين من سياسة أردوغـــان في 
المنطقة يــرددون القول " آه من تركيا 

وآه عليها " .
¹ انقالب حقيقي أو تكتيكي أخمده 
مــن قـــام بـــه، فــالــعــواقــب فــي الــفــاتــورة 
التركية ســواء ، حيث يحكي المشهد 
حقيقة أن أردوغان انشغل عن مسيرته 
االقتصادية الناجحة بما جعل من األمر 
التركي صراعًا بين الجوامع والمدافع .. 
بين النزعة الدينية والمذهبية وبين 

علمانية أتباع مصطفى أتاتورك .
¹ فـــي كـــل الـــحـــاالت أيــضــًا ال يمكن 
ــتــظــار الــتــركــي  ــال حقيقة أن االن إغــف
ــات مبنى  ــواب الــطــويــل والمهين عند ب
االتحاد األوروبـــي هو ذات التعبير عن 
فشل الجمع بين تقليد الحمامة لمشية 
الغراب أو العكس ، حيث أردوغان كأحد 
المؤسسين لفوضى ربيع ٢٠١١م هو 
نفسه أردوغـــان الــذي يشكو االنقالب 
ويتمنى على أمريكا أن تحمل إليه فتح 
الــلــه غــويــن مربوطًا تقديرًا لخدماته 

المماثلة لحليفه البرجماتي الخطير .
¹ والمهم في االنقالب وفي الذي قبله 
وبعده أننا انشغلنا ربما بنفس طريقة 
انقسامنا على ريــال مدريد وبرشلونة 
وكريستيانو رونالدو وميسي بمتواليات 
اعتبار أردوغـــان خليفة للمسلمين أو 
مفتت الدول ، وسؤال من استعان باآلخر 
الشعب أم الدبابة ؟ ومن نفذ االنقالب 

أردوغان أم خصومه؟
¹ الغريب أن إسرائيل دخلت على خط 
االنقالب في تفسيرنا العربي لما حدث 
رغم أن أردوغان لم يقم باالنقالب أو لم 
ينقلبوا عليه إال بعد تطبيع عالقته بتل 
أبيب وبعد أن اعتذر لروسيا وغازل بشار 
األسد ، وكلها في توقيتها الزمني مواقف 

تضع أكثر من عالمة استفهام؟؟
¹ وهنا يصح القول بأنه إذا صدقت 
تــوقــعــات وزيـــر ثقافتنا الــســابــق خالد 
ــقــالب على  ــرويــشــان مــن أن وراء االن ال
أردوغـــان أصابع إسرائيلية يصبح من 
الوفاء أن يقوم الرويشان بترديد صرخة 
" الموت إلسرائيل " حتى لو جــاءت من 

الحوثي !
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َسم مايدخلوا صنعاء
َ

ق
نــعــم يــاصــاحــبــي أعــشــق مــديــنــة ســـام مــن يومي
وفــيــهــا خــيــر قــــوم أعـــدهـــم أنــــا أهـــلـــي وقــومــي
ــهــم لــومــي ــي مــالمــة مــنــهــم وال طــال ــن ــْت مــقــد َج
مـــراســـيـــل الــــمــــودة والـــصـــفـــاء مــابــيــنــنــا تسعى

قسم مايدخلوا صنعاء 

ــا ســاكــن بها يــا بخت مــن فــي العاصمة يسكن  أن
ــكــرومــهــا لـــي تــمــتــلــي وتـــدن ــعــنــب ب عــنــاقــيــد ال
ــن ــب واتــهــنــى بـــشـــرب الــقــهــوة مـــن قــشــرهــا وال
وتشبع مــن مناظرها الجميلة عيوني الجوعى

قسم مايدخلوا صنعاء 

ــــُدورهــــا تقصف والغــــادرتــــهــــا والــــطــــائــــرات ل
والتهيبت مــن تهويل كــل حــاقــد وكــل مرجف
ــا مهجتي تنزف نظمت الشعر فــي محرابها وان
ذبحني جرحها والخنت طيب العيش والمرعى

قسم مايدخلوا صنعاء 

رأيــنــاهــا عــدن كيف اصبحت فــي ظلهم تلهب
وثـــــالجـــــات لـــلـــمـــوتـــى فـــقـــط ألبـــنـــائـــهـــا تــجــلــب
ــة لــكــل مــن ينهب ضــبــاع بلحمها تنهش وغــاب
وتصحى بعد نصف الليل مــن ارهــابــهــم فزعى

قسم مايدخلوا صنعاء 

ـــزرع وشــفــنــا حــضــرمــوت بــخــيــر فــيــهــا شــرهــم ُي
ــور منها على الــعــوالــم شع ــن أراضـــي طــاهــرة وال
ــدواعــش والـــظـــالم أفــكــارهــم مرتع ــل وصــــارت ل
ــيــمــن تنعى ــابــك يــالــمــكــال الـــيـــوم فـــي كـــل ال قــب

قسم مايدخلوا صنعاء 

ذبح 
ُ
ــحــرق بعد مات

ُ
سلخ وت

ُ
وشفنا «الــحــالــمــة» ت

وشــفــنــا حــلــمــهــا ُيــســحــل ونـــيـــران الــفــتــن تــقــدح
عــطــاشــى أهــلــهــا والـــــدم بــيــن االرصـــفـــة يسفح
ـــن كــابــوســهــا نـــزحـــوا تــبــى تلحقهم االفــعــى وم

قسم مايدخلوا صنعاء 

ــوا
ّ
ــل ــحــل مــعــهــم حــيــثــمــا ح رأيــــنــــاه الــــخــــراب ي

ــوا
ّ
بــفــرضــة نــهــم قــصــفــوا كـــل شــبــر وكـــلـــوا ومــل

ــوا 
ّ
ـــلـــه فـــي جــبــهــاتــهــا خــل ســــــود ال

ُ
ــــذا أ ــــم ه رغ

جثثهم بــالــشــعــاب.. كالبها مــن لحمهم شبعى
قسم مايدخلوا صنعاء 

ــــدرب الــحــق نــعــم يــاصــاحــبــي بــنــظــل مـــع ربـــي ب
يــجــيــنــا اي غــــازي وداعـــشـــي نـــدق عــظــمــه دق
زهق

ُ
بكل بقعة على تـــراب اليمن أرواحــهــم ت

ــعــًا عـــلـــى تــخــومــهــا صــرعــى ورأيـــتـــهـــم جــمــي
قسم مايدخلوا صنعاء 

يحتفل الشعب اليمني بالذكرى الثامنة والثالثين   
النتخاب علي عبدالله صالح رئيسًا للجمهورية 
في ١٧ يوليو عام ١٩٧٨م وتمثل هذه الذكرى مناسبة 
وطنية عظيمة في حياة الشعب اليمني، حيث استطاع 
الزعيم أن يقود سفينة الوطن وسط األمواج المتالطمة 
والحرائق المشتعلة الى شاطئ األمن واالستقرار والسالم 

والبناء واإلعمار.
فخالل ثالثة عقود تجلت عبقرية وحكمة وحنكة موحد 
.. قــاد أعظم 

ّ
اليمن والتي كشفت عن قائد تاريخي فــذ

التحوالت في تاريخ اليمن واليمنيين في بضع سنين 
ونجح في إعادة االعتبار للشعب اليمني الذي كاد أن ينساه 
العالم بعد أن ظل قرونًا يعيش داخل القمقم المحكم.. 
بل يمكن وصفه بشعب يعيش في وطن لم يتغير منذ 
بداية الخليقة لكنه استطاع أن يقود أعظم ثورة تغيير 
في حياة الشعب اليمني وفي وجه اليمن.. ثــورة بيضاء 
استندت الى نهج حضاري لقائد عبقري اتسع صدره لكل 
أبناء الوطن في الشمال والجنوب منذ اليوم األول النتخابه 

رئيسًا للجمهورية.
جاء الزعيم الى الحكم واليمن كانت يمنين، والحروب 
الداخلية تغطي ألسنة نيرانها كل مدن وقرى اليمن.. كانت 
االغتياالت والتصفيات والموت هي الشيء الوحيد المتوافر 
في بالدنا اليمن، والتي طالت رؤساء في الشمال والجنوب، 
خالفًا عن التدخالت الخارجية التي حولت اليمن الى ساحة 
صراعات لتصفية حساباتها وتنفيذ أجندتها عبر عمالئها 

وعلى حساب اليمن واستقاللية قراره الوطني.
غير أن عهدًا جديدًا ُولد في اليمن مع انتخاب الرئيس 
الصالح في ١٩٧٨م والذي غير مجرى التاريخ في حياة 
الشعب والمنطقة الى األبد.. ونجزم اليوم أن الزعيم علي 
عبدالله صالح نجح في طي هيمنة قوى الجهل والتخلف 
والتسلط واالستبداد وتحرير الشعب اليمني من قيود 
بقايا القوى المتخلفة التي حاولت االلتفاف على أهداف 
ـــ٢٦ من سبتمبر ١٩٦٢م والـــ١٤ من  ومبادئ ثــورة ال
اكتوبر ١٩٦٣م وتقدمها الصفوف تحت مسميات ثورية 
مختلفة بل وحرر اليمن من الهيمنة السعودية المباشرة.

لقد كشفت مؤامرة ٢٠١١م ان القوى المشاركة في ذلك 
المخطط االنقالبي هي قوى فرزتها طبيعتها التسلطية 
االستبدادية الرافضة لعملية التغيير التي يقودها موحد 
اليمن وباني نهضتها، ولذا خرجت تلك القوى الى ساحات 
الفوضى لوقف أعظم ثورة تغيير تسترد حقوق الشعب 

اليمني مــن تلك الــقــوى التي ظلت تعتبر اليمن مجرد 
إقطاعية ورثتها بدعاوى باطلة.. بيد أن تلك المؤامرة 
فشلت بالتنازالت التي قدمها الزعيم ومنها تسليمه 
السلطة طواعية .. اتخذ ذلك القرار عن إيماٍن صادق 
بأن الشعب اليمني قد شب عن الطوق وان أية محاوالت 
لمصادرة حقوقه وااللتفاف على مكاسبه ستبوء بالفشل، 
وستتصدى لها الجماهير التي عاشت في يمن الحرية 
والديمقراطية والمساواة والعدالة واالحتكام لصناديق 

االقتراع إلدارة الشأن العام في البالد.
ى الزعيم علي عبدالله صالح طواعية عن 

ّ
وعندما تخل

الرئاسة في فبراير ٢٠١٢م استطاع بذلك أن يوجه ضربة 
قاتلة لقوى الظالم واالرهاب التي أرادت أن تستولي على 
السلطة بالقوة وقررت االنقالب على إرادة الشعب اليمني، 
وهكذا نجد أن الزعيم استخدم أقــوى ســالح لمواجهة 
المتآمرين والمتمثل بالديمقراطية والتعددية واالنتخابات 

وااللتزام بالدستور والقوانين ألية عملية انتقال سياسي 
للسلطة، وبهذا السالح الفتاك انتصر موحد اليمن للشعب 
اليمني ومكاسبه وأطاح بأوهام ومخططات المتآمرين في 

الداخل والخارج.
المراقبون والمهتمون بالشأن اليمني يدركون استحالة 
إعادة التاريخ الى الوراء في اليمن وأن االنقالب على منجزات 
الشعب اليمني التي تحققت في عهد الرئيس الصالح من 
سابع المستحيالت، السيما بعد أن فشل الفار هادي عبر 
التمديد خالفًا عن المبادرة الخليجية في ان يلغي شرعية 
االنتخابات ومبدأ التداول السلمي للسلطة.. كما فشل تحالف 
العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن منذ ٢٦ مارس 
٢٠١٥م في أن يفرض حاكمًا على الشعب اليمني تحمله 
دبابات آل سعود الى القصر الجمهوري، أو أن تستطيع 
األحــزاب العميلة أن تفرض على الشعب اليمني حكومة 

تعينها السعودية أو غيرها.
لذا فإن صمود الشعب اليمني في وجه العدوان الذي 
تقوده السعودية والحصار الجائر يمثل انتصارًا للمشروع 
الحضاري الذي شيد مداميكه الزعيم علي عبدالله صالح.. 
هذا االنتصار الوطني ال تحكمه عواطف وال مصالح وال 
ات شخصية وال مكاسب خاصة.. فجماهير الشعب  إغراء
اليمني التي تلتف اليوم حول المؤتمر بقيادة الزعيم الصالح 
وكل القوى المتصدية للعدوان وفي المقدمة أنصار الله 
جميعها تدافع عن استقالل اليمن وسيادته ومكاسبه 

الوطنية العظيمة.

     محمد أنعم

قائد أعظم ثورة في تاريخ اليمن

جرائمهم انتصارات !!

ق مسيرة ١٧ يوليو في «العهد الذهبي»
ّ
المركز اإلعالمي يوث

ر الحديث من قبل  
ُ
ث
َ
ك

ـــواق المرتزقة ومن  اب
يتبعها عــن  صنعاء وان قــوات 
الــعــدوان والمرتزقة باتت على 
مشارف العاصمة رغم ان الفار 
هادي زار مأرب لدقائق معدودة 
ثم عاد الى فندقه بالرياض هاربًا.
روا ان قوات ١٧ دولة  بما  تصوَّ
َمَيان 

ْ
فيها امريكا وبريطانيا الُعظ

دة بأحدث االسلحة الفتاكة  مــزوَّ

ظلت عاجزة عن التقدم واحراز 
أي حل عسكري في اليمن رغم ان 
مئات الطائرات الحربية الحديثة 
(رايحه- جايه) ومتّعودة دايمًا 
على أن تحلق فــي ســمــاء البالد 

وتقصف وتدمر وتقتل..
كل هذا ولم تحقق هذه القوات 
الغازية ســوى الجرائم الموثقة 
دولــيــًا والــمــدانــة حتى مــن األمــم 

المتحدة نفسها.

ـــة االعـــــالم الــجــبــارة  تــعــجــز آل
لدول العدوان ومن يتبعها عن 
ان تغطي على فظائع تحالفها 
على اليمن وايهام العالم ان قتل 
االطفال وقصف منازل االبرياء هو 
االنتصار، وفي االخير انهم على 
مشارف صنعاء بدليل ان الفار 
هــادي زار مــارب ســادس العيد، 
ــق ألكــل  ــائ ــًا بــعــد دق ـــاد هــارب وع

الكبسة بالرياض!!

بــالــتــزامــن مــع االحــتــفــاالت 
ــي 

ّ
ــول ــت ـــــــ٣٨ ل ـــذكـــرى ال ـــال ب

علي عبدالله صــالــح رئاسة 
الجمهورية فــي ١٧ يوليو 
ــمــركــز  ١٩٧٨م أصـــــدر ال
اإلعـــالمـــي لــلــمــؤتــمــر الشعبي 
ــفــًا ســيــاســيــًا حمل  ـــام مــل ـــع ال
عنوان «العهد الذهبي» وتناول 
التحوالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية التي قادها 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح- 

رئيس المؤتمر الشعبي العام..
الملف التحليلي للمركز اإلعالمي وبما تضمنه 
م الصورة الكاملة  من دراســات وآراء ووثائق قــدَّ

والــثــابــتــة بــأن الحقبة الممتدة من 
١٧ يــولــيــو ١٩٧٨م إلـــى فبراير 
٢٠١٢م- وهي فترة وجود الرئيس 
علي عبدالله صالح في الحكم- كانت 
ــاالنــجــازات الــجــبــارة في  مضيئة ب
كــل المجاالت ومليئة بــاألحــداث 
ــعــطــفــات  ــمــن والــــتــــحــــوالت وال
التاريخية المهمة واالنــجــازات 
العمالقة واالستراتيجية التي ما 
كان لها أن تتحقق لوال الحكمة 
ـــقـــدرة الــقــيــاديــة  والــهــمــة وال
والجهد المتواصل للزعيم الصالح 
ومعه كل الشرفاء واألحرار الصادقين مع الله ومع 

الشعب والوطن.

القرضاوي: الله وجبريل 
والمالئكة مع أردوغان!

فــي أســوأ توظيف للدين اإلسالمي   
الحنيف زعم شيخ االخوان المسلمين 
يوسف القرضاوي- في رسالة تهنئة ألردوغان 
ــقــالب عــلــيــه- ان الــلــه وجبريل  بفشل االن

والمالئكة يقفون معه ضد االنقالب.
وقال  القرضاوي - رئيس ما يسمى االتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين- في رسالته: «الله 
معك وشــعــوب الــعــرب والمسلمين معك، 
ونحن علماء األمــة االسالمية معك.. وكل 
األحــرار في العالم معك.. وجبريل وصالح 

المؤمنين والمالئكة بعد ذلك ظهير».
طبعًا المشكلة بين أردوغــــان والجيش 
ــقــرضــاوي يــحــاول إضــفــاء  ــتــركــي.. لــكــن ال ال
القداسة ويمنح أردوغـــان صكًا إلهيًا لكل 

عمل يقوم به.

زار االستاذ عبده محمد الجندي-   
عضو اللجنة العامة محافظ تعز- 
الفنان الكبير أيوب طارش عبسي- السبت- 
لالطمئنان على صحته في العاصمة صنعاء.

وخالل الزيارة أشاد الجندي بالدور النضالي 
والوطني لفنان اليمن الكبير أيوب طارش 
في كافة المراحل والمنعطفات التي مر بها 

الوطن .

مؤكدًا أن الدور الوطني الذي يؤديه الفنان 
أيوب سيظل محل فخر واعتزاز لدى كل 
أبناء اليمن وخلق وعيًا وطنيًا بين األجيال، 
متمنيًا لفنان اليمن الكبير دوام الصحة 

والعافية.
ر الفنان أيــوب طــارش عن  من جانبه عبَّ
سعادته بهذه اللفتة الكريمة من السلطة 

المحلية بمحافظة تعز.

الجندي يطمئن على صحة الفنان «أيوب طارش»


