
باألمِس القريب طل علينا رئيس المجلس السياسي/ صالح الصماد في مقابلٍة 
 إال أنَّ الملفُت لنظِر 

ُ
 للمقابلة

ُ
تلفزيونيٍة مع قناة الميادين، رغم الجمالياُت الشكلية

ُمتابُعها أنَّ األستاذ الصماد في غمر انفعاالته نسّي أنه رئيس للمجلِس السياسي الذي 
ي ِمن ِقبل كل الشعب إلدارة شؤونهم في ظل هذِه الظروِف اإلستثنائية باعتباره 

ّ
زك

اٍت ضيقة. اٍت ووالء  عليا، اجتمَع الفرقاُء على منحها ثقتهم بعيدًا عن أي انتماء
ً
سلطة

وِجَد فقط 
ُ
سلطه عليها النظُر لليمن أرضًا وإنسانًا بعيِن المساواِة باعتبارها مجلسًا أ

سٍس عرقيٍة أو مناطقيٍة 
ُ
لخدمِة الشعب بكل أطيافِه بعيدًا عن أي تمييٍز قائٍم على أ

 بها أن تتالشى 
ُ

أو مذهبيٍة أو أيديولوجيٍة هذه التناقضاُت واالختالفاُت التي ُيفترض
عندما تحضُر قضاياها على طاولِة المجلِس السياسي الذي أتى ِمن الشعِب وللشعب.

 بالهويِة بين المفسديَن أيًا كان انتماؤهم وتحول ِمن 
َ
إال أنَّ الصماد أغفل المساواة

 في المقابلِة عن الفساد 
َ

رئيس شعٍب إلى محاٍم عن فساِد المفسدين.. عندما ُسئل
 الصماد في دفاعِه عنهم لما ُيعُد 

َ
المالحظ ِمن بعض أعضاء حركة أنصار الله هنا، بالغ

اٍت.. متناسيًا أنَّ ُهناك الكثيُر ِمن أعضاء أنصار الله تحول حالهم من حاٍل إلى حال،  بنظره افتراء
 بمبدأ أفِسد فليَس عليك رقيب.

َ
 القرآنية

َ
وأنهم استبدلوا مبادئ المسيرة

في ردوٍد تنزيهيٍة ِمن رئيس المجلس السياسي للمفسدين ِمن حركة أنصاُر الله قال: أحضروا 
 

َ
إليَّ واحدًا أو اثنين ِمن األنصاِر ممن تتهمونهم بالفساد وأنا سأتكفل بحماية َمن أحضرهم وسوف
، متناسيًا أن المواطُن اليمني ال يطلُب 

ُ
 بحقهُم العقوباُت القاسية

ُ
أقدُمهم للمحاكمات وسُتتخذ

 في حٍق يطلبه إال ِمن خالقه.. إال أنَّ الصماد اشترط أن ُيدعم االتهام باألدلِة والمستنداِت 
َ
الحماية

 فسادُه بوثائٍق رسميٍة فالفساُد 
ُ

 أنَّ الفاسَد ال يوثق
َ

جاعًال ِمن هذا شرطًا تعجيزيًا، فمن المعروف
.
ً
 ونافذة

ً
 أركانها لتكوَن قانونية

ُ
 تكامل

ُ
هو عملية شاذة وليس وثيقة عقٍد شرعيٍة ُيشترط

 الصماد يبدو أنُه ليس على اطالٍع بكل ما يمارسُه بعض المشرفيَن أو 
ُ
واالستاذ

رفع إليه تفتِقُد إلى الشفافيِة.. فالفساُد يمارُس 
ُ
أنه ُيغَرُر عليه أو أنَّ التقاريَر التي ت

بشكٍل مباشٍر وغيَر مباشٍر ِمن ِقبِل بعض مشرفي حركة أنصار الله كًال بصفِته 
وسمته االجتماعيِة واألمنيِة والميدانيِة وكذا لجان التظلمات والذين أصبحوا كالملح 

 بكل وجبٍة.
َ

الذي يجُب أن يدخل
 رئيُس المجلُس السياسُي: إن كنت ال تدري بفساد بعض انصار الله فتلك 

ُ
األخ

 أعظُم.
ُ
 وإن كنت تدري فالمصيبة

ُ
المصيبة

م لما لمسوُه ِمن 
ُ
األستاذ/ صالح الصماد: ال يخفاكم أن الوطَن استبشر خيرًا ًبشخصك

تفاٍن وحكمٍة وحنكٍة وصدٍق وإصراٍر على إحقاق الحقوق خالل مسيرتكم النضالية 
 إال أنها تكاُد ترتقي لدرجٍة من الفاعلية.

ً
 وقصيرة

ً
وإن كانت فتية

األخ/ صالح الصماد: ينبغي عليك أن ال تكتفي بالتقاريِر المحسنِة والمجملِة التي 
رفع إليكم إذ يجُب عليك التقصَي للتأكد ِمن مصداقيتها ومطابقتها للواقع وذلك 

ُ
ت

لن يتم إال بنزولك وتنقلك وتلمسك ألحوال األمة وأنا على يقيٍن أنك ستجُد ما يشعرك بالصدمِة.
 منكُم الكثيَر فال تخسروا ثقته في معمعِة إرضاِء 

َ
وعليك أن تضَع بحسبانك أن هذا الشعُب تأمل

بعضكم البعض وال تجعلوه ينصدُم بآماٍل تخيب ظنوٍن تتبدد.. وثقٍة منحها ولم تكن في محلها.. 
 في يوٍم ِمن األياِم لتكون أمّر ِمن العدوان ذاته.

ُ
ثقة قد تصل

ـــــــشـــــــهـــــــداء ـــــــل الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــُد والــــــــــــــخــــــــــــــلــــــــــــــوُد ل
 لــــــلــــــجــــــرحــــــى

ُ
ـــــــــــــعـــــــــــــاجـــــــــــــل ـــــــــــــاُء ال ـــــــــــــشـــــــــــــف ال

ــــــا وأمـــــــتـــــــنـــــــا ــــــن ــــــمــــــن ـــــــقـــــــضـــــــيـــــــِة ي ـــــــــصـــــــــُر ل ـــــــــن ال
ء ــــــــا ــــــــن ــــــــجــــــــب ل ا عــــــــــــــــيــــــــــــــــُن  أ ـــــــــــــت  م ـــــــــــــا ن وال 

رسالتي ستكون متعددة األوجه واالتجاهات..
وهنا سنوجه رسالتنا الى من يريدون ان نوحد صفوفنا وهم 

يخترقونها ويشقونها.
الى من يتطاولون على من بنى هذه الدولة ورمزها.. الى من 

منجزاته شاهد عليه هو الزعيم صالح..
نتذكر ان صحيفتكم الغراء قامت بما لم تقم به اي صحيفة 

موالية او معادية..
هل تظن ان صمت الشعب هو من الضعف ولكنه فقط حلم 
النهم يعرفون انك ال تمثل اال نفسك وان جماعة انصار الله لن 

تلصقك بها النك فتان ليس إال .
لماذا تحاول ان تصطاد في الماء العكر حيث لن تستفيد شيئًا 
هل نسيت اننا في جبهة ونعاني من عدوان ولدينا جيش من 

الذي بناه صالح وسالح يستخدم، من الذي اشتراه وخزنه.. 
صالح.

لماذا تريد ان تكون بــؤرة قــذرة في مثل هذا التوقيت وال 
تظن انك تستطيع عمل شيء على ارض الواقع من دون التوحد 

والتكاتف..
لديك صحيفة فّوجها في جبهة واحدة مثلها مثل صحيفة 
«اليمن اليوم» واعرف ان صالح ال تستطيع ان تطاله بقلم او من 
سمحت لهم بالتطاول عليه وال من اي قيادات المؤتمر الشعبي 
العام الذي ضحى بالكثير من قياداته في هذه الحرب القذرة..

المؤتمر ظل يبني على طول البالد وشرقها فهو يرى اآلن 
هذه الحرب تدمر كل منجزاته وانتم سبب من اسباب هذه 

الحرب التي طالت البشر والشجر والحجر.

نرجو ان ال تكون مثل «سهيل» معوًال للهدم .
وتذكر اننا نعاني من حصار اقتصادي وعدم وجود رواتب وكنا 
في عهد صالح النفكر إال بما سوف يضاف الى رواتبنا فهّدئ من 

الجمهور وال تشنجهم..
اعمل على توحيد الجبهة الداخلية وال تخلخلها..

ارجو ان تلتزم بالهوية اليمنية وإال فأنت ومثلك من االقالم 
مجرد من الهوية.

وأعــد صياغة صحيفتك واعتذر وإال فأيامك لن ترحمك 
وقلمك سيعود عليك .

عاشت اليمن حرة أبية
وبالروح بالدم نفديك يا يمن 

وال نامت أعين الجبناء

المؤتمر صمام 
أمنك يا يمن

المـؤتمـر صــمـام أمـنـك يايــمــن
لـوحده لــحرية وا لبناء وا حــزب ا

لمــؤتـمــن بقيادة الصـــالح علي ا
ورجـالـه األبـطال وقـت الشــــــده

من عمــر وبنى المواطــن والوطن
وأوجــد األمــن والجيوش والنجده

وأوصــل الطرقات ال داخــل عدن
الحــوف والبيــضا وإب وصــعــده

وأخــرج البتـــرول والــغــاز  في زمن
محدود حسب الوعد وحسب المده

والجامعـات قد أنجـزت بأغـلى ثمن
كم يا مــشــاريـع  شيدت في عهده

عـاش الجـميع بـأمان ماحـد مرتهـن
أو مـعـتـقـل بالسـجـن بـتهـمة ضــده

هذا هو الحزب القـــوي وقت المحن
من واجــــه العـدوان وحــــرب الرده

بدون زعل

  عبدالرحمن مراد

بدايات االنتصار
  عبدالفتاح علي البنوس 

م جميعًا بــأن الزعيم علي 
ّ
< في البداية يجب أن نسل

عبدالله صالح -الرئيس األسبق ورئيس المؤتمر الشعبي 
العام الحزب صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة في 
البالد- بشر يصيب ويخطئ وليس معصومًا على اإلطالق  
ويجب علينا االعــتــراف بأنه طيلة ســنــوات تربعه على 
كرسي الرئاسة في البالد قرابة الـ٣٣عامًا فيها الكثير من 
اإليجابيات وكذلك السلبيات باعتبار أن الكمال لله وحده، 
والــتــاريــخ كفيل بإنصاف هــذا الــرجــل وتقييم مسيرته 
والحديث عن سلبياته وإيجابياته والتي ال يمكن ألحد 
إنكارها أو المزايدة عليها على اإلطالق، وهكذا الحال مع 
بقية القادة والرؤساء والزعماء في مختلف أقطار العالم  .

هذا هو منطق اإلنصاف الذي يقود إلى اإلقناع  ، وهذا 
هو التقييم الذي يجب أن نبني عليه أحكامنا بمنأى عن 
العواطف واالنفعاالت والمصالح والحسابات السياسية 
والحزبية والشخصية الضيقة، ومن اإلجحاف أن ننسف تاريخ 
الزعيم ونغفل عن ذكر إيجابياته ونقلل من حجم اإلنجازات 
التي تحققت في عهده والتي ال تزال شواهدها ماثلة للعيان 
حتى اليوم، ونفرط في الخصومة معه بسبب أو بدون سبب.. 
النقد البناء والتقييم المنطقي مطلوب ومتاح للجميع، ولكن 

ة  . هناك فرقًا بين النقد والتجريح واإلساء
فعلى الصعيد الشخصي وكقناعة ذاتية راسخة أرى أن 
إيجابيات الزعيم علي عبدالله صالح مدعاة فخر وإعتزاز له 
شخصيًا ولكل محبيه ومناصريه وهي موزعة على اإلنجازات 
والمواقف واألدوار والخطوات والــقــرارات التي اتخذها 
وقام بها ، أما بالنسبة لسلبياته التي ال ينكرها إال متعصب 
ومتطرف ومــغــاٍل فأعتقد جــازمــًا أن وقــوفــه وصموده 
وثباته في وجه العدوان السعودي األمريكي وانتصاره 
للوطن والشعب بتلكم الــصــورة التي تبعث على الفخر 
واالعتزاز، ومقارعته للكيان السعودي وأذنابه بكل تلكم 
الروح الوطنية المشبعة بالعزة والكرامة والشموخ واإلباء ، 
والمربكة والمرعبة لألعداء ، وما تعرض له من مضايقات 
واســتــهــداف مباشر لــه وألفـــراد أســرتــه نظير مواقفه 
المناهضة للعدوان ورفضه كافة عروض اإلغــراء مقابل 
العمالة آلل سعود واالرتهان للجنتهم الخاصة والمتاجرة 
بأشالء ودماء أبناء شعبه، أعتقد بأن كل ما سبق قد غطى 
ونسف كل السلبيات ولم يعد لها أي أثر أو قابلية للرواج 
بعد اليوم ، فالرجل الذي سلم السلطة حقنًا للدماء وصونًا 
للمكتسبات والمقدرات الوطنية كان بإمكانه الموافقة على 
عروض الخيانة وضمان معيشة راقية له وألوالده وأقاربه 
، ولكنه أثبت معدنه األصيل وموقفه الوطني النبيل ووقف 
في صف الوطن وتخندق في خندق الدفاع عن األرض 

والعرض ضاربًا أروع األمثلة في الوطنية  .
هذا هو علي عبدالله صالح الذي تحول إسمه الى فوبيا 
لدى البعض ممن اختلفوا معه سياسيًا أو حزبيًا أو شخصيًا، 
وهذا هو الزعيم الذي ما يزال يحتفظ بقاعدة عريضة من 
المناصرين والمؤيدين وال تزال صوره محفوظة في قلوبهم 
قبل جــدران منازلهم رغم أن السواد األعظم منهم لم 
ذكر ، هذا هو من له الفضل 

ُ
يحصلوا منه على أدنى فائدة ت

بعد الله عز وجل وأبطال جيشنا المغوار ولجاننا البواسل 
في الصمود والثبات والمواجهة من خالل ترسانة األسلحة 
والذخائر التي عمل على تخزينها لمثل هذه األحداث التي 
يشهدها الوطن، وهذا هو صاحب العقل الكبير والصدر 
الواسع الــذي نجح في تحصين ووحــدة الجبهة الداخلية 
وإفشال وإحباط كافة المؤامرات والمخططات الهادفة لشق 

الصف الوطني وتفكيك الجبهة الداخلية..
 أقول ذلك من باب اإلنصاف ، بمنأى عن التطبيل والتزلف 
، مع العلم أني لم أحصل على حقي في التوظيف إال في عهد 
الخائن هادي ولكن الحق يقال والتاريخ سينصف الجميع .

وحتى الملتقى  ........ دمتم سالمين  .

فوبيا
 الزعيم

  محمد عبده سفيان

تلقيت مساء االثنين الماضي رسالة عبر الواتس من أحد 
الزمالء في جهة العمل تخبرني فيها أن نصف راتب شهر 
سبتمبر الماضي ٢٠١٦م موجود في البريد وعليَّ الذهاب 
في الصباح الستالمه، وبالفعل ذهبت في صباح الثالثاء 
الماضي الى البريد واألمل يحدوني والفرحة تغمرني وما 
أن وصلت الى الموظف المختص وقدمت له رقم حسابي 
وبطاقتي الشخصية إذا بي اتفاجأ برده الصاعق «ال يوجد 
سيولة» فذهبت الى مكتب بريد ثاٍن وثالث ورابع وخامس 
 ســوى نفس الجواب «ال يوجد سيولة» فعدت 

َ
ولــم ألــق

الى المنزل يد قدام ويد وراء، رغم أن مبلغ نصف الراتب 
لن يفي بتغطية ولو نسبة ١٠٪ من التزامات أربعة 
لت خيرًا بصرف نصف راتب  أشهر بدون راتب ولكني تفاء
شهر سبتمبر واعتبرت ذلك بشارة أمل وكما يقول المثل: 

«بداية الغيث قطرة».
لم أجد تفسيرًا مقنعًا لعدم وجود سيولة نقدية بعد 
تأكيد رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز 
بن حبتور- في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الثورة» 
وُنشر في عددها الصادر يوم األحد ١٥ يناير الجاري- بأن 
حكومته حققت ايرادات خالل ديسمبر الماضي ٢٠١٦م 
تجاوزت «٤٠٠» مليار ريال يمني بين تحويالت رقمية 
وشبكات وسيولة نقدية الــى البنك المركزي وأن هذه 
المبالغ ستعيد حركة دورة العمليات المالية للبنك 

المركزي.
وكانت وزارة المالية في حكومة االنقاذ الوطني قد أكدت 
يوم السبت ١٤ يناير الجاري أنها ستقوم بصرف المرتبات 
األساسية فقط المتبقية للعام ٢٠١٦م بشكل كامل.. 
وبحسب موقع «لحج نيوز» فقد حددت بدء عملية الصرف 
من يوم األحد ١٥ يناير الجاري لمنتسبي وزارة الدفاع 
وموظفي الصحة والكهرباء، ومن يوم األحــد ٢٢ يناير 
لمنتسبي وزارة الداخلية وبقية القطاع المدني، ومن يوم 
األحد ٢٩ يناير لموظفي التربية والتعليم والتعليم العالي.
فيما أعلن رئيس حكومة الفار هادي «أحمد عبيد بن 
دغر» أن حكومته ستقوم بصرف مرتبات موظفي الدولة 
في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها أمانة العاصمة 
صنعاء بموجب كشوفات موازنة الدولة عام ٢٠١٤م، 
وبحسب وكالة «سبأ» التابعة لحكومة الفار هــادي فإن 
عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد وبنك التسليف 
التعاوني والصرافين بما يضمن إيصالها الــى الموظف 

مباشرة.
يا حكومة هــادي لقد قمتم بنقل البنك المركزي من 
العاصمة صنعاء الى عدن والتزمتم أمــام البنك الدولي 
واألمــم المتحدة بأنكم ستفون بكافة التزامات البنك 
وصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة في أنحاء اليمن 
ــرادات السيادية الى فرع البنك  وقمتم بتحويل كل اإلي
بعدن ومنعتم توريد العملة التي تم طبعها في روسيا الى 
البنك المركزي بصنعاء ٤٠٠ مليار ريال وقمتم بتوريدها 
الى فرع البنك بعدن والتزمتم أمام العالم أجمع بأنكم 
ستصرفون مرتبات موظفي الدولة كافة في أنحاء اليمن 
والبعثات الدبلوماسية في الخارج ولكن لم تفوا بالتزاماتكم 

ووعودكم «العرقوبية».
يا حكومة االنقاذ في صنعاء.. يا حكومة الفار هادي في 
عدن، اتقوا الله واتفقوا على آلية لصرف المرتبات ولو عبر 
مندوبين من األمم المتحدة والبنك الدولي لضمان صرفها 
لمستحقيها يدًا بيد، رغم أنه باإلمكان تحويلها بأسماء 
الموظفين من عدن عبر مصرف الكريمي والمصارف 
األخـــرى، فــاألوضــاع المعيشية الصعبة التي يقاسيها 
الموظفون منذ شهر سبتمبر الماضي جراء توقف صرف 
مرتباتهم ال تحتمل المزيد من الصبر.. واعلموا أن «قطع 

األعناق وال قطع األرزاق».

نصف راتب 
بدون سيولة؟!

رأي العدد:  
(١٨٤٢)

 23 / يناير / 2017م  
24 / ربيع الثاني / 1438هـ

13االثنين: 

< يصر مرتزقة العدوان وقادته على تحقيق القدر األدنى من االنتصار 
على األرض، وتأبى إرادة الله إال الهزيمة لهم ولكنهم قوم ال يعتبرون 
من رموز الواقع وال من إشاراته التي تبدعها وترسلها أياٍد خفية، لم 
َيَسْع أذهانهم العتيقة والمعطلة إال تفسيرها بالقوى الروحانية أي القول 
باستخدام السحر و.. و.. تداولت وسائل اإلعالم مثل ذلك على لسان 
عون التحليل  العسيري ناطق العدوان وعلى ألسنة غيره من الذين يدَّ
العسكري والسياسي من أولئك الذين تطالعنا القنوات الفضائية التابعة 

للعدوان بهم.
ال أعتقد أن التدابير العسكرية التي اجتمع لها كل خبراء العالم من 
عسكريين وعلماء اجتماع نفسي ومن سياسيين ومن خبراء في اإلعالم 
الدولي واجتمع لها كل عناصر ومقومات النجاح من اآلليات والمعدات 
الحديثة والغطاء الجوي والتعاون اللوجيستي العالمي وتجنيد الفضاء 
التجسسي لصالح تلك الخطط وحشد لها العدوان العنصر البشري من كل 
الجنسيات العالمية ومن العناصر العقائدية التي كانت تقاتل في حلب 
في سوريا ثم تنكسر راية العدوان بتلك الطريقة التي شهدها الواقع 
سواء في منفذ علب أو في الجوف أو في نهم وفي باب المندب أو في 
المخا، كل ذلك النكوص مع طول األمد يقول لقادة العدوان شيئًا لكنهم 
ة ذلك الشيء، وال يشعرون بخطورة غبائهم أو تغابيهم  ال يحسنون قراء
عن رموز المعركة وإشاراتها في ظل حالة غير متكافئة من حيث القدرة 

واإلمكانات العسكرية بل حالة ال يمكن المقارنة بين طرفيها مطلقًا، وأمام 
كل تلك الرموز واإلشــارات وعلى االمتداد الزمني الذي يصل الى قرابة 
العامين ما يزال قادة العدوان يعتقدون أنهم قادرون على السيطرة 
على باب المندب، أو الدخول الى صنعاء في ظرف زمني ال يتجاوز يومين 
كما صرح ناطق من يسمون أنفسهم بالجيش الوطني والشرعية يوم 
١٩/١/٢٠١٧م، حيث تحدث عن انتصارات وهمية لم يدركها أحد 
وال معنى لها في الواقع الميداني الذي يتحدث عن انكسارات وانتصارات 
للجيش واللجان الشعبية وجموع القبائل المدافعة عن كرامة وطنها.. 
وفي ظني أن القضية هنا هي قضية أموال مطلوب تدفقها، أما قضية 
تقدم ونصر وما شابه ذلك فهي قضية شائكة يدرك الفار هادي ومن 
سار في دربه من عيال سلمان أنها من سابع المستحيالت إن لم تكن هي 
المستحيل نفسه، ولنفترض جدًال أن من يسمون أنفسهم بالشرعية 
والجيش الوطني حققوا انتصارًا في باب المندب أو في المخا أو حتى دخلوا 
صنعاء - وذلك أمر مستبعد طبعًا- فإن ذلك أمر غير مستحيل وال يمكن 
ألي عاقل أن يراه انتصارًا لسببين األول التفوق الكبير في العتاد والعدة 
وفي اإلمكانات التي يوفرها تحالف دولي على شعب مغلوب على أمره 
محاصر حتى من قوته اليومي ووحيد في مواجهة إمكانات (١٣) دولة 
عالمية، والسبب الثاني: طول المدى الزمني الذي تمدد في أبراجه العدوان 
دون أن يحقق بنك أهدافه التي أعلنها في البدء، ومثل هذا االمتداد الزمني 

يضغط بكل قدراته الذهنية والعقلية على فرض االنتصار لشعب فقير 
محاصر تمت السيطرة على بحاره وسمائه في الدقائق األولى للعدوان 
وتم ضرب كل إمكاناته المادية والعسكرية وتدمير بناه االقتصادية 
 له من شيء في مواجهة العدوان سوى إرادته 

َ
ومقدراته الوطنية ولم يبق

الصلبة وعدالة قضيته وبندقه الكالشينكوف الذي كان معجزة حقيقية 
وهو يواجه أعتى األسلحة العالمية الحديثة من اآلليات والمدرعات، 
ويتركها في ميدان المعركة كقوة عاجزة ومحروقة ال يمكنها القيام 
بوظائفها التي ُصنعت من أجلها، ومن هنا يتضح أن الموضوع خارج 
حسابات العقل البشري وفوق قدراته، واألمر يشير الى قوة خفية تدير 
شأن هذا الكون بتدابير غاية في الدقة وفي اإللهام ووفق قواعد أشار 
اليها القرآن الكريم ولم يهملها لكن الوهابية ال تدرك المعنى الذي نجده 
متواترًا في نصوص القرآن وآياته، وتظن أن ابن عبدالوهاب يحمل في 
كتبه تفسيرًا خرافيًا لكل ظواهر الحضارات التي كانت في زمنه والتي 
سوف تحدث، لذلك تمادوا في العمه وفي الطغيان الى درجة التبلد 
والتحجر وفقدان اإلحساس أمام كل المآسي والمجازر التي يقوم بها 
طيرانهم أو يقوم بها مرتزقتهم، فوعد الله للمستضعفين بالنصر مؤكد 
وال ريب فيه وهو قادم ودالئله تزداد وضوحًا مع كل حركة أو تخطيط أو 
تنفيذ يقوم به العدوان ومرتزقته، ولن يطول بنا األمد حتى نرى نهايات 

بشعة لكل الطغاة وأولهم آل سعود.. وما ذلك على الله ببعيد..

هل نلحق بالقطار في محطته االخيرة؟

ل الفارس وترجَّ

عامان ونحن بين النار والرمضاء هل تغير شيء؟ ومازلنا نكرر نحن شعب 
صابر  الواقع ينحدر بنا الى غياهب الظالم، والمتغير الوحيد استفحال الفساد 
الذي كان للركب وطال السماء وازداد توحشًا حتى نهش في اجسادنا جوعًا 
وا باألمس وتحدثوا عن ثورة الجياع والعدل  وفقرًا واحرق استقرارنا.. من جاء

ها هم اليوم يصطدمون بالظلم المبين مغلفًا بسطوة نفودهم..
نحن نتقن النسيان وندور في دوامة ليس لها نهاية من التغافل، نحاط بسياج 
محكم من العقبات والفقر والغالء المستعر ونسير في دروب ملغمة بأوهام 
الصبر والعجز وكأن احوالنا ال تعنينا فلنستفق من غيبوبة الصبر ولنقف في 
مواجهة واجتثاث هذا الفساد والذي ساهمنا بقوة في تجذره  ورسوخه.. 
معاناة وطننا ال يمكن أن تنتهي إال إذا أخذ عقالؤها بيد سفهائها.. إن تشتتنا 
وتفتتنا لم يحدث من فراغ، هناك أفكار زرعت وهناك أياٍد عاثت في األرض 
فسادًا أمام أعين الناظرين.. وسكتنا عن أفعالهم إما ألننا لم نمتلك الشجاعة 
الكافية للوقوف أمامهم ونصحهم وإعادتهم الى القيم العليا، وإما ألننا كنا  
معهم ونشاركهم فسادهم الى اآلن، ونحن الساكتون منقسمون الى هذين 

القسمين.
ات  كي يقودوها الى  إن األمم المتقدمة تعطي األدوار لحكمائها واهل الكفاء
التقدم واالزدهار، أما نحن فقد أعطينا المقود للجهالء ولمن يصيح ويولول 

ويظهر الغيرة على الوطن كذبًا وما آلت إليه من هوان وذلة.
هؤالء الصائحون ال يملكون الهدف وال يملكون برنامجًا معلومًا، كل همهم 

السلطة والكرسي واالنتقام من الخصم  فهم يرونهم أسباب الذل والهوان 
مع أّنهم هم المفسدون حقًا وهم الذين جلبوا الويالت على شعبنا  بتطرفهم 
وفهمهم الساذج عن الواقع  وعقليتهم الممسوحة وسلوكهم الممسوخ.. 
والعقالء الذين من المفروض بهم أن يأخذوا زمام األمور ويقودوا الوطن 
أصبحوا راضين بدور المشاهد والمراقب خوفًا منهم ومن الغوغاء الذي يتسم 

بالالمسئولية ويمشي خلف كل من تالعب بعاطفته.
ات والمفكرين والشعراء أن يكون لهم موقف من  لقد آن للعقالء واهل الكفاء
هؤالء العابثين بالوطن وكرامته، فجميعنا ســمع قولــه تبارك وتعالى (إن الله ال 
يغير ما بقــوم حتى يغيــروا ما بأنفسهم)، ال يحل لمن آمن بالله ربا وباإلســـالم 
دينًا وبمحمـــد نبيًا ورسوًال أن يسكت عن هؤالء مهما كانت الذريعة والعذر.

لقد آن لنا أن نصحو من النوم العميق ومواجهة الحقيقة، فما فعلناه بأنفسنا 
هو أكبر مما فعله األعــداء بنا، وما أفسدناه من ديارنا هو أكبر مما أفسده 
األعداء، وما هدمناه من جمال ديننا وقيمه العليا لم يكن ليهدمه األعداء أبدًا 

لوال أن فعلنا ذلك بأنفسنا.
 فلنصنع حلمنا  لنكون جزءًا من المستقبل.. كفانا صبر القنوع. 

من ينتظر أن يطل عليه فجر جديد من األفق فعليه أن يقوم  وإال مات في 
الظالم منتظرًا.. نحن من نصنع التاريخ، نحن الشعب والوطن ليس مرتهنًا 

عند شخص او فئة..
فهل نلحق بالقطار في محطته االخيرة؟

جعت أشد الفجيعة، 
ُ
ُصدمت أعظم صدمٍة، وف

ــاة والــدي  ودارت بــي الدنيا وأســـودت، بنبأ وف
وأستاذي/ عبدالسالم حسين العنسي، أستاذ 
الفكر والسياسة في اليمن؛ ذاك الرجل الذي ما 
أن تعرفه حتى تألفه، ترى فيه اليمن بكلها؛ 

سهولها، وجبالها، ووديانها وصحرائها.
فهو الوالد اإلنسان الذي لم يشعرنا للحظٍة بأن 
هناك فرقًا بيننا وبين أوالده؛ فقد عرفته باكرًا 
وكان عمري حينذاك في الثانية عشرة، أعجبت 
ــام في  به من الوهلة األولـــى، كــان في تلكم األي
أوج عطائه،، ونضاله، متحمًال مسؤولياٍت كثيرٍة 
وكبيرٍة، لم يستطع غيره أن يحملها أو يقوم 

بها.
مًا وقائدًا ال ولن ُيقارن، فما 

ّ
عرفته أستاذًا ومعل

أن تجلس معه حتى تتعلم من فيض خبراته، 
وتجاربه، وسيرة عمره وحياته العظيمة، نضاًال 

 وخيرًا كثيرًا للوطن واإلنسان.
ً
وتضحية

ظللت ألتقي به - بين حينٍة وأخرى، كلما سنحت 

ســر أعظم ســروٍر، 
ُ
لي الفرصة بذلك - وكنت أ

وأفرح أشد الفرح بهذا اللقاء؛ فكلما كنت ألقاه أراه 
هاشًا باشًا بشوشًا، مرحبًا ومحييًا ومحبًا، يسأل 

عنا وعن أحوالنا، يقف بجانبنا، ويشدُّ من أزرنا 
وبأسنا، يدفع بنا إلى أن ُنحدث األفضل واألجمل 
، العظيم إنسانًا 

ً
لوطننا الكبير، تاريخًا وحضارة

وفنونًا وحياة...
ــن فــكــره وعقله  نــتــنــاقــش مــعــه، ونــنــهــل م
الكبيرين، نتعلم في مدرسته، ومن سني عمره 

الجميل، وخبرته الطويلة.
يا الله!!!، ما أشد القدر وما أقساه، فقد ترّجل 
ــا أكتب هذه  الــوالــد اإلنــســان، ترتجف يــدّي وأن
الــســطــور عــنــه،، ال أعـــرف مـــاذا أقـــول؟ ولمن 
سأقول؟؛ ولكنني أتوجه نحو الجليل في ُعاله، 
القدير في سماه، بأن يتغمد والدي وأستاذي، 
معلمي وقدوتي، األستاذ عبدالسالم في فسيح 
جناته، وأن يغشاه بواسع رحمته، وأن يجعله 
رفيقًا للحبيب المصطفى وللصديقين والشهداء، 

وأن يلهم أسرته ويلهمنا الصبر والسلوان...
رحمة الله عليك يا والدي العزيز..

ا إليه راجعون... ا لله وإنَّ إنَّ

عبداهللا محمد االرياني

محمد علي ثامر

عادل الهرش 

رسالة إلى رئيس تحرير صحيفة «الهوية»

افتـــــــراءات

 حنان الشريف


