
 محمد شرف الدين
ر اليمنيون من اسم «هيثم» وظل هذا االسم غير مرغوب لدى كافة ابناء  تطيَّ
الشعب اليمني، مثله مثل اسم «يزيد» و«سلمان» و«أبو رغال» و«ابن العلقمي».. 
إّال أنه وبعد تحقيق اليمنيين منجز الوحدة في يوم الـ٢٢ من مايو ١٩٩٠م ورفع 
موحد اليمن الزعيم علي عبدالله صالح ومعه علي سالم البيض علم الوحدة في عدن 
ليرفرف خفاقًا في سماء اليمن، يومها ظهر اسم هيثم قاسم طاهر كأول وزير 
دفاع للجمهورية اليمنية فتعشم اليمنيون خيرًا بهذا االسم، السيما وأن حامله من 
ردفان المنطقة المحفورة في وجدان الشعب اليمني بمالحم البطولة والشرف من 
أجل التحرر واالستقالل الوطني وطرد االستعمار، وفي بضعة أشهر أصبح اسم هيثم 
يطلق على المواليد اليمنيين إجالًال واحترامًا ألول وزير دفاع في دولة الوحدة دون 

غيره من الوزراء.
بيد أن هيثم والذي هو اسم من اسماء األسد طلع مجرد إمعة ودمية رخيصة.. وال 
عالقة له باسم «قاسم» ال من قريب وال من بعيد.. أما اسم «طاهر» فهذا اسم ال ينطبق 
عليه إطالقًا مثلما ال يمكن أن تتصور أن تنجب ردفان أرض األبطال والثوار واألحرار 

مجرد «جرسون» تافه لدى االستعمار.
هيثم قاسم طاهر كان الفار الذي عبث بجيش الوحدة وترك الباب مفتوحًا في أول 

وزارة دفاع للجمهورية اليمنية لعبث الفئران المتآمرين وظهر مجرد «عكفي» 
أو أجير رخيص ألشخاص وأحزاب على حساب الثوابت الوطنية.

هيثم قاسم طاهر كان أشبه بجبل نقم، بعيون ابناء اليمن السيما وقد 
ُنسجت حوله اسطورة بطل وقائد المدرعات التي حسمت معركة يناير 

ل نفسه  ١٩٨٦م.. لكن األيام أظهرت أنه مجرد أسد مفرشة أو قط تخيَّ
نمرًا.. فتحول هذا البروليتاري الرث الى عدو للشعب ولليمن بتوجيهه 
السالح ضد الوحدة اليمنية عام ١٩٩٤م.. وألن أمثال هذه األصناف 

البشرية خرجوا من مستنقعات نتنة فال يستشعرون قيمة الرجولة وعظمة الشرف 
وقداسة القسم الوطني وحب االنتماء لألرض والشعب على االطالق..

لذا ال عجب أن يغادر هيثم قاسم اليمن هاربًا كالفار بعد أن خان جيشًا عظيمًا 
تحت إمرته ويهز األرض ألداء تعظيم سالم له وزجه في مؤامرة االنفصال الفاشلة 

عام ١٩٩٤م.
وبعد قرابة عقدين من الزمن عاد «أسد المفرشة»- والذي أصبح مستشارًا عسكريًا 
في دولة االمارات التي ال يتجاوز سكانها عدد سكان مديرية حالمين بردفان- قابًال 

الذل والهوان على نفسه، وهكذا تعاقب األيام من ال يقبل أن يعيش حياة الرجال.
مؤخرًا عاد الالهيثم والالطاهر ليس الى عدن وإنما الى المكال كجندي رخيص أدى 
التمام والــوالء والطاعة لقيادة ما تسمى بجيش النخبة في حضرموت الذي تشرف 

ف بالتحرك الى ردفان، 
َّ
عليه االمــارات، ليكل

ومن جديد يحاول جمع الجنود والضباط حوله 
فال يجد أحــدًا ممن كانوا يستعدون للتضحية 
بأرواحهم من أجله.. عرض االمــوال.. المناصب.. 
استغل أوضاع الناس بتقديم المغريات.. لكن الشرفاء 
من ابناء ردفــان والضالع ولحج ويافع وشبوة وعدن 
والمهرة رفضوا العودة لخوض معارك قذرة يقودها قائد 

خان اعظم مكاسب الشعب والوطن.
اضطر أمام هذه الفضيحة والورطة التي وقع فيها الى أن يعزف بالورقة المناطقية 
ويغرر على الشباب، لكنه تفاجأ االسبوع الماضي وهو في قاعدة العند بعشرات االحذية 
تنهال عليه وعلى مرافقيه.. ووقف كاألبله وهو يشاهد الشباب يحطمون سيارته 
ويطالبونه بمغادرة معسكر العند قبل أن ُيعدم.. خرج مهزومًا مطرودًا من العند.. 
ليتسكع في شوارع عدن من جديد وليؤدي أدوارًا قذرة لخدمة قوات الغزاة.. وجد 
كل األبواب أغلقت أمامه.. وظهرت منطقة كرش أشبه بمحرقة تشتعل في وجهه، 

وأعين الناس تنظر إليه بازدراء واحتقار.
فعاد هيثم يغوص في عالم «التخديرة» دون صحو.. وترتجف قدماه دون توقف 

خوفًا من هول المصير الذي ينتظر الخونة والعمالء ومن باعوا األرض والعرض.

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

إنه سباق عربي حول َمْن هو النظام األكثر 
 .. وليس مــن مبرر للتعويل على 

ً
عمالة

مواقف األدوات بصرف النظر عن مربعات 
التواجد .. ولذلك ما أسهل أن ترد على من 
يسألك حول الواقع المنظور والمستقبل 
المأمول أو غير المأمول بالقول : فّتش عن 
أجندة المخرج الكبير ؛ ألنه ببساطة يحدد 
ما يريد من األهــداف ثم يترك التفاصيل 
في صــورة شبكة من الخيوط المتداخلة 

المستعصية.
â المخرج يرسم الهدف ويهيئ للوصول 
من خالل الحروب .. التمزيق .. التحالفات 
واالنشقاقات، فما الذي تريده أمريكا كأكبر 

المخرجين في هذا العالم؟
هي تريد من العرب أن يبيعوا ثرواتهم 
ــاك ثـــم تــريــد  ــن ــهــم ه ــدات ويـــودعـــوا عــائ
التشطيب على تلك األموال بصفقات السالح 
.. وقبل وبعد ذلك تريد من العرب بمئات 
ماليينهم البشرية ومئات المليارات من 
ــــدوالرات أن يكونوا مــجــرد أصــفــار أمــام  ال
إسرائيل المدللة .. وال بأس أن يكون وقود 
االنــضــاج لهذه األهـــداف اخــتــالق ورعاية 
صراعات مذهبية وطائفية دامية حتى صحَّ 
القول بأن إيران صارت هي نائب المخرج في 
المنطقة العربية، ألنه كما أن األمريكي يريد 
استنزاف السعودية والخليج ماديًا وأخالقيًا 
فإن إيــران تريد استنزافه على طريقتها 
حتى ولو لم يصل الخراج إليها نقًدا .. ويكفي 
مالحظة تصريحين إيرانيين فقط.. األول 
بأن صنعاء صارت العاصمة اإليرانية الرابعة 
، والثاني حول جاهزيتها لنشر قواعد لها 
في اليمن وسوريا بغرض استثارة الثأرات 
الخليجية المنفعلة المراهقة، ما يجعل من 
يضع مثل هذه التصريحات توقيتًا وداللة 
وهدفًا وموقفًا ضمن مبررات واستدعاء 
السؤال متى نواجه إيران بهذا اللؤم السياسي 
بل ومتى تصل إليها رسالة أنها انكشفت 

حتى من ورقة التوت ؟
ــي والــقــومــي  ــوطــن ــوا عـــن ال â وال تــســأل
واإلســالمــي واألمــمــي فــي مــواقــف األنظمة 
ــيــة فــفــيــهــا مـــا يــكــفــي ألن تــصــرخ  ــعــرب ال
المرجعيات في قبورها من شدة الصدمة 

وخيبة األمل !
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المخرج ..!!

تأسست عام ١٩٨٢م
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أزمة الثقة بين 
المؤتمر وأنصار 

الله؟!..
نعم اصحاب المؤتمر، محرجون يقولون ألنصار الله، إن اتفاق 
التحالف معهم يقتضي أن يتولى رئيس جديد المجلس السياسي، 
ومنتظرون "صالح الصماد" من نفسه يقول لهم: هيا تعالوا 

استلموا الرئاسة، وصالح مدعمم.
مع تشكيل اللجنة االستشارية االمنية والعسكرية، اتفق 
المؤتمر وأنصار الله على اسماء محددة، وفي االعالن اضاف أنصار 

الله اسماء لم يكونوا ضمن االتفاق.
قبل جريمة القاعة الكبرى، قاطع عبدالكريم أمير الدين، 

اجتماعات ذات اللجنة مطالبًا بتغيير اللواء علي الجائفي.
وطبعًا أمير الدين هذا، حتى أنصار الله، يسمونه السيد العالمة، 
وليس له أي صفة عسكرية ال في الدولة وال حتى في تنظيمهم 

طيلة حروبهم..
ومنذ قتلت السعودية اللواء الجائفي ضمن جريمة القاعة، 
وأنصار الله يحاولون أن يتعين عبدالخالق الحوثي مكان علي 

الجائفي.
طيب، تعيين عبدالخالق، سينهي موضوع ماتبقى من الحرس، 
عبدالخالق يشتي له معسكر اسمًا ورسمًا، يعني للنفوذ السياسي 
للجماعة، زي الفرقة األولى مدرع، فالتعطلوش االحتياط، شوفوا 
لالحتياط عسكري من ابنائه وصمموا لعبدالخالق اللي يناسبه 

ويرضي شخصه وجماعته.
جت الحكومة، وصار وزير الدفاع مختارًا من قبل أنصار الله، 
وهو عسكري محترف وثبت على ادائه العسكري الملتزم بالقرار 

العسكري.
وبــدون اي اتفاق وال حتى علم، سمع المؤتمريون كلهم باسم 
"يحيى الشامي"، مساعدًا للقائد االعلى اللي ماهلوش.. تالفتت 
قيادات المؤتمر لما سمعت بالمنصب المختلق وباالختيار دون حتى 
ى األمر.. اشعارهم.. لكن هذه االلتفاتة ماشافهاش أنصار الله.. وعدَّ
بقي موضوع الحرس معلق.. واصحاب المؤتمر يدالون أنصار 

الله لكي يتفقوا على اختيار قائد للمعسكر من قيادات الجيش.
وحتى االجهزة االمنية التي تتبع اتفاق الشراكة وتشكيل 

الحكومة وقد تم االتفاق عليها اصًال، لم ينفذ االتفاق بشأنها..
بعد كم يوم من قرار الشامي، يعلن قرار تعيين رئيس لهيئة 
االركــان العامة. بالطبع اعلن عن الشخص المتفق عليه، بين 
االنصار والمؤتمر، ولكن يعني التعلن اال ماكان اتفاقًا لشخص من 
أنصار الله، أما لما تم االتفاق عليه منصبًا واسمًا من غيرهم، فمش 

وقته، وبدون اي تبرير وال توضيح..
واليوم تأتي عملية االنتقال، لتضاف الى المعلق من التنفيذ..

ويستمر المؤتمر، في مراضاة أنصار الله، وحكاية الشق والصف..
مع اننا اليوم، يمكن لنا ان نتفاخر ان صنعاء تقول مقاومة 
العدوان، كقضية الخالف عليها، ثم تدير اختالفاتها عالنية 
وبطريقة وطنية، ووفقًا لقواعد اختالف وطني، طبيعية ككل 

بلدان الدنيا..
هل سيكرر المؤتمر مافعله أيام "عبدربه منصور هادي"، 
إذ لم تتخذ قيادات المؤتمر المحيطة بهادي يومها أي موقف 
ضد االخطاء وشجعت هادي على التمادي بما اضر بالجميع بهم 

وبهادي وبخصومهم في وقت واحد..
وانا هنا ال أشبه الصماد بهادي.. ولو اتفق المؤتمر وانصار الله 
على تحويل االتفاق بحيث يصبح الصماد رئيسًا انتقاليًا لعام او 
اثنين، حتى يتم اجراء انتخابات، فسأعتبر ذلك انجازًا، باعتبار 
"الصماد" أفضل الشخصيات التي قدمتها هذه المرحلة، ليس 
فقط من انصار الله، بل ومن كل االطياف واالحزاب.. فقد اثبت 

انتماء للدولة اكثر من الذين فروا والذين تفيدوا..
ولكن نتحدث عن آلية عمل.. فالتمديد بالسكوت لن يكون 
سوى تأجيل مناقشة االختالفات حتى تصل الى مستوى اليمكن 
السيطرة عليه، وسيخدم العدوان أكثر مما تفعله طائراته 
ومدافعه.. والصماد يحمل جماعته، كأنه يراضيها مراضاة.. 

فيما يرى المؤتمر انه "حزب متعود"، سهل.
هناك مشكلة جوهرية داخل أنصار الله تضر الجميع، واولهم 
هم، فهم مثًال يرون مدير فرع شركة في محافظة عينوه هم 
بأن منصبه مصيري لهم، طيب ذا كان ينفع زمان، اما اآلن فوزير 
المالية كله منكم.. بيدكم.. كيف يعني يجي مدير فرع شركة 
أهم عندكم من وزيركم، ويمكن بعد كم يوم يقولون عن وزير 

المالية او حتى يحيى الشامي، أنه اصًال مؤتمر..
اآلن هم يصفون حتى مدير شركة النفط بأنه مؤتمري، وهو 
الذي عينه هادي وابقى عليه محمد علي، وتشاركت معه اللجنة 

الثورية وتوابعها.
باقي يقولون "وبن دغر" اصًال مؤتمري.. وصالح الصماد، هو كان 

وسيط بين الحوثي وصالح في الحرب السادسة..
وابو مالك، ماعدوش من الصف الحوثي االول، ألنه يقدم مصلحة 

االتفاق بدون تهريجات التأزيم هنا او هناك..
وهــو اذا كــان انصار الله يشعرون فعال أن كل شــيء هو اصًال 
بيد المؤتمر الشعبي، طيب بأي حق يقولون إنهم هم من قادوا 

مواجهة العدوان السعودي؟
بأيش قادوه؟ بالجن، مثلما يقول السعوديون..

وعلى هذا، أقترح سرعة التنازل لهادي واصحابه، فلعلهم هم 
الذين يمكن أن يثق أنصار الله بهم كطرف ثالث بينهم وبين 

المؤتمر، طالما والمؤتمر ما ابتلعش لهم.

 نبيل الصوفي

من عجائب اخبار مملكة داعش ان قاتل اطفال اليمن السفاح 
سلمان عبدالعزيز آل سعود يبعث برقية عزاء للرئيس النيجيري  
في يوم االحد ١١ديسمبر أي نفس اليوم الذي تقوم فيه طائرات 
هذا «الزهيمر» بشن خمس غــارات جوية على جامع الصالح في 
العاصمة صنعاء.. وجاء في البرقية بحسب صحيفة عكاظ (بعث 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء 
ومواساة لرئيس جمهورية نيجيريا االتحادية محمد بخاري، إثر 
انهيار سقف كنيسة في بالده، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.. 
وقــال سلمان: علمنا ببالغ األســى بنبأ انهيار سقف كنيسة في 
بلدكم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم 
ولشعب جمهورية نيجيريا االتحادية وألسر الضحايا باسم شعب 
وحكومة المملكة وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، لنرجو 
المولى سبحانه وتعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن 

يحفظكم والشعب النيجيري الشقيق من كل سوء ومكروه). 
هذا السفاح الوغد يذرف دموع التماسيح ويتباكى  على سقف 
الكنيسة  والمسيحيين ليضلل العالم محاوًال اخفاء  بشاعة الفكر 
الوهابي التكفيري، في الوقت الذي  يقوم  وبكل وحشية بارتكاب  
مذابح ابادة جماعية بحق اطفال اليمن   ويفرض حصارًا جائرًا على 

الشعب اليمني منذ قرابة عامين ..

سلمان يعزي بانهيار سقف كنيسة بنيجيريا ويقصف جامع الصالح بصنعاء!

تحرير حلب  هزيمة للوهابية في الوطن العربي
منذ ان اسقطت دول الخليج بقيادة السعودية بغداد 
تحت أقدام الجيش االمريكي ومولت  تلك الحرب وهي 
تبكي من خطر تمدد الهالل الشيعي وال يمكن ان 
ننسى صورة  سيئ الذكر سعود الفيصل الذي  اطلق 
هذا المصطلح وهو يصرح بذلك وكــان يهز رقبته 
ت ردة الفعل السعودية ليست  دون توقف ، فجاء
موجهة ضد امريكا وانما ضد الشعب العراقي.. وظل 
االوغاد اصحابًا، فقد ذهبت السعودية الوهابية مجددًا 
لتنفيذ مؤامرة ضد سوريا.. سوريا التي تجسد اروع 
صور التعايش الديني والقومي، وال تؤمن بالمذهبية 
على االطالق لتصنفها بالدولة الشيعية وتحشد كل 

االرهابيين اليها.. ومن جديد ُهزمت السعودية..
الــيــوم وبعد اكثر مــن خمس ســنــوات مــن الحرب 
والــدمــار والتهجير لماليين السوريين وبتمويل 
ــي وجـــدت ســوريــا الصمود  ــارات ســعــودي قــطــري ام
والتصدي العربي ان كل العرب خذلوها وطعنوها 
ــه لم يقف الــى جانبها اال ايــران  طعنات غــادرة وان
الشيعية وروسيا الشيوعية.. لذا ال يمكن ان تعود 
العالقات السورية السعودية الى ما كانت عليه إال بعد 

عدة قرون ..
كما ال يمكن ان  يكون  بمقدور السعودية بعد 
هزيمتها في حلب ان  تقاتل سوريا والعراق ولبنان 
وانصار الله وجيش عفاش وجيش مصر ايضًا.. اكيد ما 
يحدث ليس اضغاث احالم، بل اننا نشهد ميالد نظام 

عربي جديد يجب ان يرث ممالك الرمال بأي ثمن.

جبهة النصرة وقناة «الجزيرة»

االنتصارات الحاسمة التي حققها الجيش 
العربي السوري على اإلرهابيين من جبهة 
الــنــصــرة وغــيــرهــم فــي حــلــب جعلت أحــد 
مراسلي فضائىة «الجزيرة» يبكي على الهواء 
وهو يرى سوريا تنتصر على مجرمي جبهة 

النصرة وداعش.
تلك الدموع تثبت بما ال يدع مجاًال للشك 
أن جبهة النصرة- التي تصفها «الجزيرة» 

بالمعارضة السورية وبأنها تقاتل من أجل 
ـــذراع العسكري لإلرهابي  الحرية- هــي ال

القطري الممول أيضًا لقناة «الجزيرة»..
 هذه القناة نجدها تبرر كل المجازر التي 
يقترفها اإلرهــابــيــون مــن قطٍع للرؤوس 
وســبــي الــنــســاء وبيعهن فــي أســـواق الــرق 
الــمــوروثــة عــن الــتــراث الظالمي الجاهلي 

الهمجي.

قطر تتبرع لمقاصف مدارس بفرنسا وترسل ألطفال اليمن صواريخ!

ـــدى الحقد  < فـــي صــــورة تــعــكــس م
ها الخليجيون للشعب  والكراهية التي يكنُّ
اليمني قام أمير قطر السابق حمد بن 
خليفة آل ثاني بالتبرع بمبلغ مليون يورور 
لدعم الوجبات في مقاصف مدرسية في 
مدينة مون سارتو جنوب فرنسا والتي 

يمتلك فيها مسكنًا..
أغلبية سكان المدينة رفضوا هدية 
أمير قطر وقال كريستوف شاليه زعيم 
المعارضة في بلدية المدينة: «في بالدنا 
ال نسمح إلمــارة شرق أوسطية بتمويل 

المدارس أو تقرير ما سيتم تقديمه في 
صحون اطفالنا غدًا في المقاصف».

وجاء هذا التبرع القطري في الوقت الذي 
يواجه أكثر من ٣ ماليين طفل يمني 
شبح الموت بسبب المجاعة التي تفتك 

بهم!
ــم يــعــد يربط  هـــذا دلــيــل يــؤكــد أنـــه ل
الشعب اليمني بهذه الدولة أي رابــط.. 
سيما وأن قطر ترسل ألطــفــال اليمن 
صواريخ وقنابل الموت وتدمر مدارسهم 

بشكل يومي!!

< مع تزايد التصعيد العسكري لتحالف العدوان 
الذي تقوده السعودية والقصف الهيستيري المستمر 
للعاصمة صنعاء وبقية المدن واستهداف مواقع مدنية 
ل  ولم يسلم حتى جامع الصالح بالعاصمة صنعاء.. يتساء
الناس في الشارع عن األسرار والخفايا أو األسباب وراء 
عدم استهداف القوة الصاروخية لقصر المعاشيق في 
عدن والذي اصبح يمثل وكرًا أو غرفة عمليات للمرتزقة 
وفي مقدمتهم الخائن هادي وحكومته والذين يمثلون 
السبب الرئيسي وراء الكوارث التي تلحق بالشعب من قتل 
جماعي وتدمير لليمن بشكل يومي.. كما يمثلون رأس 
الشر وقلب التآمر والخيانة والممارسات االنفصالية التي 

باتت خطرًا حقيقيًا يهدد اليمن..؟!
فماذا تبقى في العاصمة صنعاء ومدن وقرى وطرق 

وجسور وموانئ اليمن وأسواقها حتى نخشى عليه..؟!

هكذا يقولها الماليين في الــشــارع اليمني والذين 
يعيشون تحت القصف والحصار، ويطرحون تساؤالت 
قلقة حــول التعامل مع وكــر المعاشيق وكأنه اصبح 
في حرم مكة المكرمة.. أو أن هناك محاذير داخلية 
وخارجية من التورط باستهدافه بضربة صاروخية 
تضع نهاية للحرب والعدوان بالقضاء على رأس األفعى 
أفضل من توجيه الصواريخ الستهداف صغار العمالء 

والمرتزقة..
وهل اصبح قصر المعاشيق يمثل منطقة خضراء 
مثلما اصبحت قاعدة العند تمثل منطقة حمراء اليسمح 

للجيش واللجان االقتراب منها أو تجاوزها..؟!
واذا أصبحت المعاشيق والعند والقواعد العسكرية 
لقوات الغزاة في عدن بعيدة عن الصواريخ اليمنية فقد 

ل إلى خردة تباع في اسواق الحراج؟! حوَّ
ُ
ت

لماذا ال تصل الصواريخ اليمنية إلى وكر التآمر في المعاشيق؟!

ال «هيثم» وال «طاهر»!!

لبنان توّجه «ملطامًا» آخر في 
وجه النظام السعودي

إعالن التشكيلة الحكومية اللبنانية 
برئاسة سعد الحريري -أمــس االحد- 
صــفــعــة جـــديـــدة فـــي وجــــه الــنــظــام 
السعودي الذي عمل لسنتين ماضيتين 
على عرقلة انتخاب البرلمان اللبناني 

رئيسًا للجمهورية.
ومثلما كان انتخاب ميشيل عون رئيسًا 
للبنان قبل أشهر «مــلــطــام» للنظام 
الــســعــودي، هــا هــو «الــحــريــري»يــوجــه 
«ملطامًا» جديدًا للنظام المتهالك في 
مملكة الشر التي طالما عملت على جعل 
لبنان مجرد تابع ومتسول فــي بوابة 
الملك األحمق.. وطالما حاولت أن تصنع 

من «الحريري» رجلها المدلل!!


