
من تآمر ومن قتل

؟ ؟

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م

contact@almethaq.netاالثنني : العدد (١٥٧٧) -  ٢٤/ ١٠/ ٢٠١١م -  اِّـوافق : ٢٦/ ذي القعدة / ١٤٣٢هـMonday: Issue (1577)- 24 Oct.  2011

الرصاص وأصوات الحرف المقدس

ــاب والظالم    تواصل قوى االره
الحرف  محاولة إطفاء مشاعل 
ـــاب  وإســكــات أصــــوات الحقيقة وإره
المدافعين عن الشعب والشرعية والبسطاء 

الذين تستباح دماؤهم وحقوقهم..
 باألمس تعرض الزميل يحيى العابد- 
رئيس تحرير «الوحدة»- لمحاولة اغتيال 
من قبل عصابة مسلحة يستقلون سيارة 
«سنتافي» حيث أطلقوا عليه الرصاص 
والذوا بالفرار.. وكان قبله قد تعرض 
منزل الزميل عبداهللا بشر رئيس تحرير 
مؤسسة «الجمهور» لعدة قذائف من 
قبل الفرقة المنشقة وعصابة أوالد 

األحمر. كما تعرض الدكتور عادل شجاع 
الدين العتداء اجرامي مماثل من قبل 
نفس الظالميين واالنقالبيين وحطموا 
سيارته.. وفي ذات الوقت استشهد المدير 

المالي لقناة «السعيدة»..
 هذه االعتداءات تكشف ان االرهابيين 
قوائم  لديهم  صـــارت  لمتمردين  وا
لتصفية الصحافيين والمدافعين عن 
الحقيقة والرافضين لمشروع االنقالبيين 
الدموي.. بيد أن أولئك القتلة ال يدركون 
أن أمثال هؤالء ال تهزهم هذه االعمال 
الخطيرة ولن يــزدادوا اال قوة للتصدي 

لهم.

يتحرك المرجفون   
ــــي الــمــديــنــة  ف

 . مريب. بشكل 
يــواصــلــون في 
ــر من  ــي ــث ــك ال
الــــمــــرافــــق 
الــحــكــومــيــة 
م  مها تنفيذ 
ـــور  ـــطـــاب ال

الــــخــــامــــس 
ـــدون االنــقــالبــيــيــن  ـــم وي
ت  كا تحر و ت  ما لمعلو با
بعض المسؤولين.. كما لم 
يذهب المفسدون جميعاً 

الى ساحة التخدير.. بل لقد 
تم إبقاء األشرار ليواصلوا 
الفساد واالفساد واستكمال 
المؤامرة االنقالبية 
ــــاط  ــــق الس
الــنــظــام من 

الداخل.
هذا الطابور 
الخامس بحاجة 
الــى مــواجــهــة.. 
فـــهـــم األشـــــد 
خطراً واألمضى سالحاً بيد 
االنقالبيين واالصالحيين 

واالرهابيين..!!

ال يختلف اثنان على أن المتمرد علي   
محسن أبدع كثيراً في أداء دور المهرج 
المرتدي ثوب الثائر ليكون بذلك اشبه ببطل 
مسرحية «الزعيم» عــادل إمــام، رغم الثقة 
العمياء التي يمنحها الجمهور في قاعة المسرح 
للواء وقدرته على تجاوز جولة كنتاكي أو جولة 

عصر..
بعد أكذوبة الكمبيوتر الغلطان التي تحدث 
فيها علي محسن عن انتخابات ٢٠٠٦م الرئاسية 
وكيف أعلن فــوز مرشح المعارضة رغــم أن 
الكمبيوتر اليتحدث- وهذا ما يجهله اللواء علي 
محسن- خرج لنا هذه المرة القائد الهمام بفتح 
جديد سماه مكالمة تلفونية من الرئيس ألوالده 
حملت الكثير من التهريج الذي دأب علي محسن 

أن يطفح به إلى أتباعه.
كان أنصار علي محسن ومؤيدوه يعتبرونه 
قائداً عسكرياً وبطل حرب ومقاتالً مغواراً لكنهم 
اكتشفوا بعد ثالثة عقود أنه لس سوى مهرج 
كبير وان خشبات المسارح خسرت بوجوده في 
الجيش شخصاً مهماً كان بإمكانه أن يحدث طفرة 

في عالم التهريج والهزلية والفكاهة.
اللواء المتمرد يقول إن الرئيس اجتمع مع أوالده 
وأوالد أخيه لمدة أربع ساعات ثم اتصل بهم بعد 
دقائق ليبلغهم بقرار الحرب على الحصبة.. 
فهل كان علي محسن موجوداً في االجتماع، 
وعسكر زعيل، ليخجل الرئيس من التحدث 
إلى نجله أحمد أو يوجهه باتخاذ اإلجراءات التي 
يراها مناسبة ليؤجل ذلك إلى اتصال تلفوني 
من كبينة الفرقة األولى مدرع بعد دقائق فقط 

من انتهاء االجتماع.
اآلن فقط أدرك أبناء اليمن وأفراد المؤسسة 
العسكرية لماذا كانت عصابة متمردة في 
صعدة تتصلب أمام قوات الجيش في حروب 
عدة.. وكيف أن مهرجاً برتبة لواء هو من يقود 
هذه الحرب وليس قائداً عسكرياً يحترم رتبته 

ومكانته وتاريخه العسكري.
هناك من يقول إن علي محسن وقع ضحية 
عسكر زعيل المسكون بعقدة جولة كنتاكي حيث 
يورد في كل مداخالته من أقبية الفرقة األولى أن 
جولتي كنتاكي وعصر لن توقفا زحفه متى أراد، 
مع العلم أنه هو من بشر بالسيطرة على جولة 
كنتاكي الشهر الماضي ليجد نفسه مطروداً منها 
بقوة مكافحة الشغب وليس الحرس الجمهوري 
الذي يصاب علي محسن وزعيل بالدوار حين 

يذكر لهم..
الطريف في المكالمة التي أجراها الرئيس من 
كبينة علي محسن في الفرقة أنها أظهرت كذلك 
علي محسن كشخص يتملكه غباء كبير، فكيف 
بربكم شخص يعيش مع رئيس الجمهورية أكثر 
من ثالثين سنة واليفهم لهجته وطريقة كالمه، 
ناهيك عن أنه من نفس بالده وعاشا مرحلة 
الطفولة والشباب سوياً- جنبكم اهللا ما ابتلى 
به قائد الثورة الهمام- وكيف سرد نص مكالمة 
بلهجة عامية مخلوطة بين الشمال والجنوب 

والشرق والغرب؟!
أخيراً نقول للواء المتمرد علي محسن 
إن بإمكانه خدمة الشباب المعتصمين في 
ساحة الجامعة من خالل انشاء مسرح في 
إحدى ساحات الفرقة األولى مدرع وإدارته 
للترويح عن الشباب وعسكر زعيل ومحمد 
قحطان اللذين أصابهما الملل واليأس جراء 
تعثر مراحل الحسم الثوري التي تغنوا 
بها كثيراً ليجدوا أنفسهم محشورين في 
أقبية الفرقة األولى مدرع ويكلفوا سبأفون 
متاعب انشاء محطة لتقوية االرسال حتى 
لتنفيس عن  وا لتواصل  ا يتمكنوا من 

أنفسهم.

عبداهللا الصعفاني
يتواصل معكم في العدد القادم

كبينة 
علي محسن!!

ثامر السفياني

الفصل بين السياسي 
20 سنة حرباً أهلية.. وال االنتخاب!!والتنفيذي

من الضروري الفصل   
بين العمل السياسي 
والعمل التنفيذي في هذه 
المرحلة المهمة والخطيرة 
التي تمر بها بالدنا.. يجب أن 
تظل الوزارات والمؤسسات 
ـــؤدي عملها  والــهــيــئــات ت
لخدمة الــمــواطــن بشكل 
أفضل من ذي قبل.. يجب 
على القيادات التنفيذية أن 
تخفف من معاناة المواطنين 
وتذلل الصعوبات أمامهم.. 
ـــب أن يــســمــحــوا  ـــج والي
السياسي  العمل  بطغيان 
في إداراتهم التي تحكمها 
قوانين ولوائح ويجب على 

الجميع التقيد بها..
لقد ادركت اللجنة الدائمة 
فــي دورتــهــا االستثنائية 
ـــام  ـــم ـــت ضـــــــــرورة االه
بالمواطنين وعدم السماح 
لمفتعلي األزمـــة بإلحاق 
المزيد من االضــرار بهم.. 
وأكد االجتماع على ضرورة 
تشكيل حكومة مؤتمرية 
تقوم بأداء مهامها الخدمية 

والتنموية..
وهذا يعني ايقاف العبث 
والفوضى والتسيب والعودة 
لخدمة المواطن أوالً وقبل 

كل شيء.

في سبعينيات القرن   
الماضي قيل لقيادي 

في «االخوان المسلمين» 
ــاذا  ــم فـــي ســـوريـــا ل

ــاء  ــري األب تقتلون 
بالتفجيرات؟ فرد: 
ـــادة  ــب إب ــج «ي
الشعب السوري 
بالكامل إذا لم 

يقف معنا»..
ــذه  ــس ه ــف ن
ـــة  ـــي ـــش ـــوح ال

ــزب  يــتــبــعــهــا ح
اإلصالح اليوم في اليمن 

فقد كتب المدعو أحمد الفقيه على صفحته 
بالفيسبوك- وهو أحد المنظرين لإلصالح 
و«الغالم» المقرب للمدعو حميد األحمر- إنه 

من األفضل أن تدخل اليمن في 
حرب أهلية تستمر عشرين 
سنة أفضل للمشترك 
مــــــن الـــقـــبـــول 
بانتخابات مبكرة..

هـــــــــذه هـــي 
الـــوحـــشـــيـــة 
والـــفـــاشـــيـــة 
والــــدمــــويــــة 
ــذا  ــا.. وه ــه ــذات ب
هو برنامج أحزاب 
اللقاء المشترك فقد 
بدأوا بتنفيذه بجرائم 

قتل الشباب المتظاهرين..
هؤالء «الهمج» يسعون إلى حرب إبادة 
لقتل الشعب.. ولن يقبلوا بانتخابات مبكرة 

أبداً.

أبو رغال..!!
لمن اليعلمون.. قائد جيش استعماري   

أوروبي احتل جزءاً من األرض العربية 
واستباح جنده المساجد والمقدسات وانتهكوا 
الحرمات وسبوا الحرائر من بنات العرب.. ولم 
ينتصر ذلك الجيش المعتدي لوال وجود خائن 

باع بلده ودينه بثمن بخس..
 ذلك الخائن أراد بعد جريمته ان يسلم على 
قائد جيش الغزاة ويقبل يده.. لكن ذلك القائد 
رفض ان يسلم عليه وقال 
ـــه وألمـــثـــالـــه من  ل
الخونة: ال يشرفني 
أن اسلم على يد 
شخص خان وطنه 

وشعبه..
ـــات الــخــائــن مثله  وم
مثل أبي رغال وابن العلقمي 
حسرة وكمداً.. 
يعتبر  فهل 
ـــة  ـــون ـــخ ال
ـــــدد  ـــــج ال

اليوم..؟

الشهداء يعودون لتكذيب «سهيل»!!
ـــودون    ـــع ـــداء ي ـــه ـــش ال

ــب  ــاذي ــفــضــحــون أك وي
ــالح واالنقالبيين..  ــواق اإلص أب
فليس األديب الجزائري الشهير 
الطاهر وطار الذي فضح أكاذيب 
أدعياء الثورة بجلبه ألرواح الشهداء 
لذين  ا لخونة  ا حقيقة  ليكشفوا 
ويتاجرون  بأسمائهم  يتحدثون 
بدمائهم من أجل تحقيق مكاسب 

شخصية.
باألمس اكتشف األكاديمي أحمد 
حمود قطران من حجة أنه قد استشهد 
عبر قناة «سهيل» في مسيرة ١٦ / ١٠ 

/ ٢٠١١م وهو حي يرزق..
هؤالء الكذابون استباحوا كل شيء 
من المنابر حتى اخــالق شعبنا.. لذا 

العجب أن يشكو األخ أحمد قطران مما ألحقه الخبر الكاذب 
من قلق ألهله وأقاربه والذين اصيبوا بصدمة عند قراءة 

الخبر في شاشة بوق «سهيل».
«الميثاق» تعيد نشر رسالة أحمد محمد قطران الموجهة 
إلى الدكتور عبدالرحمن هجوان مدير إذاعة حجة.. ليعرف 

الجميع إلى أين تقودنا ثورة رؤوس الكذب والشر..
األخ/ مدير عام إذاعة حجة

د/ عبدالرحمن هجوان    المحترم
تحية طيبة وبعد

نحيطكم علماً بأنه قد تم نشر خبر 
في قناة سهيل على شريطهم االخباري 
نبأ وفاتي بالعبارة التالية: «استشهاد 
األكاديمي االصالحي أحمد حمود قطران 
من حجة برصاص قناصة» خالل مسيرة 
بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١١م.. مع أني 
والحمد هللا بعيداً كل البعد عن كل ما 
يؤدي إلى االنتماء إلى من يقوم بإشعال 
العنف والــخــراب في وطني الحبيب 

اليمن.
لذا لزم اخباركم بأني مازلت حياً 

أرزق والحمد هللا..
بيان  ونأمل منكم عمل 

وكل ما يلزم لتكذيب أخبار القناة 
الكاذبة قناة الكذب والفتنة قناة سهيل، مع 

العلم أنه اليعلم بوجود إنسان آخر بهذا 
االسم إالّ نحن.. هذا ما لزم إعالمكم..

الذي  الخبر  التعاون وتكذيب  آملين 
تسبب في اخافة واقالق الكثير من األقارب 
واألصدقاء ومنهم عائلتي التي اصيبت 

بصدمة عند قراءة الخبر.. وشكراً..

«الكلب 
العاوي»!!

رحم اهللا الشيخ مقبل الوادعي   
فقد كتب قبل سنوات محذراً 
مــن الفتنة الــتــي يـــروج لها باسم 
الدين يوسف القرضاوي في كتاب 
اسماه: «إسكات الكلب العاوي يوسف 

القرضاوي»..
لقد خرج عالم عصره وحجة زمانه 
الشيخ مقبل ليحذر من هذا الكلب 
الـــعـــاوي عــلــى الــديــن 

والمسلمين..
الــــــيــــــوم 
نــــجــــد ذلــــك 
«القرضاوي» 
دمــاء  يبيح 
لمسلمين  ا
ويــــصــــدر 
فتاوى لقتل 
بــعــضــهــم 
البعض، وهو 
في قصر قذر 
ـــل قطر  داخ
واليــتــحــدث 
أو يستنكر أو 
يدعو للجهاد ضد قواعد تحتل جزيرة 
قطر.. ونجده في نفس الوقت يحرض 
ويدفع بالبسطاء للموت بدعوى اقامة 
ليبيا وسوريا  فــي  إسالمية  خالفة 
واليمن.. على طراز القواعد العسكرية 

في قطر..
رحمك اهللا يا شيخ مقبل فقد حذرت 
المسلمين من هذا «العاوي» ومثله 
مسعورون كثر في بلداننا اإلسالمية 

ينهشون باسم الدين!!

الجغرافيا والديمغرافيا ضد المشترك
األغــلــبــيــة الشعبية تــقــف ضد   

ــن  ــمــردي ــت ــم ــن وال ــي ــي ــالب ــق االن
واإلرهابيين ومتطرفي المشترك وتدافع عن 
الشرعية والديمقراطية بشراسة في جميع 
المحافظات.. نجد أيضاً أن الجغرافيا وليس 
فقط الديمغرافيا تقف ضدهم وبدون حاجة 

للمغالطات أو تالعب بالصور..
إن االنقالبيين والمتمردين واإلرهابيين 
يتواجدون في بضعة شــوارع بالعاصمة 
وعلى مساحة التتجاوز ٤كم وغير مقبولين 
ومنبوذون ومكروهون.. األطفال والنساء 

والشباب والرجال يقفون ضدهم ويتظاهرون 
إلخراجهم من أبواب منازلهم التي يحتلونها 
ومدارسهم التي حولوها إلى مخازن لألسلحة 

وأحرقوا الكتب والفصول الدراسية..
وللتذكير.. إن مساحة اليمن أكثر من 
٥٥٠٠٠ كيلو متر مربع بدون الجزر، وليس 
المساحة التي يخيمون فيها.. فهل يدرك 
اإلرهابيون واالنقالبيون ان احتالل هذه 
المساحة أصعب عليهم مليون مرة من تجاوز 
كنتاكي والقاع.. لكن عبر الصندوق ممكن 

في ساعات.

احذروا 
الطابور الخامس

«سهيل» 
وموت األمير

ليمنيون   ا حــزن 
ــر  ــي ـــاة األم ـــوف ل
لعزيز  عبدا بن  سلطان 
آل ســعــود ولـــي العهد 
ــان للخبر  السعودي وك
ـــداؤه الحزينة على  أص
ــوى الــشــعــبــي  ــت ــس ــم ال
ــرســمــي، وقــد أعلن  وال
يوم السبت حداداً رسمياً 
أوقفت فيه جميع القنوات 
اليمنية الرسمية والخاصة 
بث برامجها وبثت تالوة 
قرآنية على روح الفقيد 
عــــدا قـــنـــاة «ســهــيــل» 
ــدت قبح أخالق  التي أك
القائمين عليها وخروجهم 
على اجماع الشعب في 
السراء والضراء بل وأكثر 
من ذلك نكران الجميل 

ألهل الجميل..
وقديماً قالوا : اتق شر 

من أحسنت إليه.


