
رئيس التحرير

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

contact@almethaq.netاالثنني : العدد (١٦٠٠) -  ١٩/ ٣/ ٢٠١٢م -  اِّـوافق : ٢٦/ ربيع ثاني / ١٤٣٣هـMonday: Issue (1600)- 19 Mar.  2012

۹ وكأننا أمة ال توسط أو وسط في حياتها.. إما 
صناعة الفرعون والتطبيل والتزمير له في صحوته 
ومنامه أو تحويله إلى حمل منكسر أمام نمور جارحة.

۹ وعندما يتقدم أكثر من خمسمائة مواطن لترشيح 
أنفسهم لمنصب رئيس جمهورية مصر بعضهم كانوا 
ضمن الفرق التي أنشدت «إحنا اخترناك» فإن المؤكد 
أن في رأس كل عربي فيروساً حاكماً مستبداً ينتظر 

الفرص..
۹ قد يقال وما العيب في تقدم خمسمائة مواطن 
بخطوبة منصب الرئىس وهــذا صحيح.. غير أن 
العيب هو في هذا االصــرار على اللعب وقت الجد 
وادعاء الجدية في لحظة المرح واللعب غير الخاضع 

ألي قانون..
۹ فهذا مرشح قال بأنه رسول العناية اإللهية.. وذلك 
قال بأن نبينا الكريم كلفه في المنام عبر رؤية.. وثالث 
فشل في الرد على سؤال متى نالت مصر استقاللها.. 
ورابــع قال أنا عايز بس أكسر القداسة الرئاسية.. 
وخامس قال إنه حميم العالقة بالقرية المصرية فأجبر 
صحفياً مشاغباً على سؤاله عن المدة التي تحتاج فيها 
المعزة حتى تنجب.. وصاحب مطعم قال نعم للسياحة 
عبر الرئاسة.. ونجار أكد قدرته على الجمع بين الرئاسة 
والنجارة.. ولم يكن أغرب من المرشح الذي أشار إلى 
صندله المشروخ وقال أنا خير مرشح، إالّ ذلك المرشح 
الذي قام باالنحناء اللتقاط ورق الترشح للرئاسة 

فسقط من جيبه باكت مخدرات «البانجو»..
۹ وبعيداً عن أي انتقاص من أي فكرة وأي طموح، إلى 
متى يستمر حالنا العربي المتطرف إما في التطبيل 
والتزمير وكتابة القصائد للحكام أو التعاطي معهم 
خارج أبسط قواعد اإلنسانية والشهامة، ثم لماذا ال 
يتقدم للمناصب من يكون واثقاً بقدرته على إضافة 
شيء للمنصب، وليس أي شخص وكل شخص يعاني 

من اإلعاقة الذهنية أو النفسية..
لقد ارتقى هذا الهزل حد الظاهرة وصار على األمة 
أن تقف في مكان بعيداً عن التطبيل والنفاق وصناعة 

الفرعون.. وبعيداً أيضاً عن الفجور المتوحش..

ي التطبيل والتوحش..!! بين فكّ

أخبروني اآلن..!!

باسندوة.. كفى يا دوحة العدم!
يا للعار!!

< شعرت بصدمة كبيرة وخيبة أمل وأنا أتأمل 
خطاب باسندوة أمس في ذكرى جريمة ١٨مارس 
الذي تناسى فيه أنه أصبح رئيساً لحكومة الوفاق 
الوطني وخرج علينا متحدثاً بصفته مديراً لمبيعات 

شركات األحمر ومسوقاً لبضاعتها البائسة.
وال أدري ما الذي أغرى باسندوة ليضع نفسه في 
هذا الموقف المخزي الذي أسقطه من عيون الناس، 
وهو صاحب ذلك الخطاب المؤثر في مجلس النواب 
الذي «أمطره بسيل من الدموع».. مطالباً أعضاء 

المجلس بإقرار قانون الحصانة..
تلك الدموع تشهد اليوم بأنه كان مجرد منافق 
وكاذب يبكي هناك من أجل منح الحصانة ويحرض 
هنا من أجل الفتنة بل ويتهم من دعا لمنحهم 
الحصانة دون دليل ودون صدور حكم قضائي بأنهم 

الجناة.
عفواً يا رئيس حكومة الوفاق الناس ينتظرون منك 
أفعاالً ال مشاهد تمثيلية، وإذا كنت قد فشلت في 
إصالح ما أفسده أصدقاؤك فعليك االعتراف بشجاعة 
بدالً من إلقاء التهم جزافاً وإبقاء الناس في دوامة 
الماضي كي يغضوا الطرف عن فشل حكومتك في 

إصالح األوضاع وإعادة الخدمات إلى الناس.
المخدوعين إن سعر  وإذا كنت تقول لهؤالء 
المشتقات النفطية قد ارتفع في عهد الحكومة 
السابقة، فعليك أن تصدر قراراً بتخفيضه أو على 
األقل إعادته إلى ما كان عليه.. والجميع يعرف ما 
سبب ارتفاع سعر المشتقات النفطية، وال داعي 
لدغدغة مشاعر الناس وتأجيجها بالكذب والتضليل، 
ألنك تبدو كعاقل حارة فاشل وليس رئيس حكومة 

بلد.
ــوم ١٨ مـــارس مناسبة للكشف عن  ولــعــل ي
المتورطين في تلك الجريمة أياً كانوا واحالتهم  
إلى النيابة والمحاكم.. ولك أن تستخدم سلطاتك 
كرئيس حكومة إلظهار الحقيقة وكشف المتورطين 
في تلك الجريمة، بدالً من الظهور كأراجوز أبكم 
يحركه اآلخرون ويتحدثون باسمه، فيما هو يؤدي 

ببالهة.
ارحم دموعك وأكفنا شر كذبك واتقِ اهللا في دماء 
الشباب التي هدرت يوم ١٨ مارس بسبب تحريض 
مماثل على الفتنة قام به خطيب حزب االصالح ذلك 

اليوم في ساحة الجامعة.
إن مثل هذا الكالم الذي صدر عنك يعتبر جريمة 
جديدة بحق الوطن والمجتمع والدين، ولو كانت هناك 
عدالة لكنت اآلن أمام القضاء بتهمة التحريض على 
الفتنة واإلخالل بالسلم االجتماعي، والفتنة أشد من 
القتل، كما يعلّمنا ديننا، ولكن يبدو أن شيوخ االصالح 
يختارون لك من الفتاوى مايريدون ويمنعون عنك 

ماينفع الناس ويعتقك من النار.
ألم تشعر بالخزي أنت ومن خلفك عندما تتبرع 
مؤسستهم بمليوني ريال، فيما مؤسسات أخرى 

تجاوزت تبرعاتها الخمسين مليون ريال؟
لماذا لم تحثهم على رفع المبلغ على األقل من باب 
الشعور بالندم والرغبة في التكفير عن سيئاتهم، 
وهم من حرضوا على الفتنة والقتل في ذلك اليوم 

الدامي.
لقد كان اآلخرون أنبل منكم وشعروا بمأساة أسر 
الشهداء والجرحى أكثر منك ومنهم، حتى حكومتك 
تساوت في تبرعها مع شركة تجارية، أال يعني ذلك 

شيئاً..!!؟
يا للحسرة ويا للعار عندما تضع حكومتك في 
الحضيض وتجعلها مثاراً للسخرية والشفقة وهي 
تبدو أدنى مرتبة من المواطن، وكيف لهذه الحكومة 

أن تحكم مواطنيها وهي أقل منهم عطاء!؟
هل هذا هو المنطق الــذي يحركك ويحرضك 
ويدفعك لهذا السلوك المشين والقول الكاذب اللعين؟
واألغرب أنك تتحدث في ذات المقام عن مؤتمر 
الحوار الوطني واعادة الوطن إلى المسار الصحيح، 

وهل يستقيم الظل والعود أعوج..؟!
إذا كان هذا منطق رئيس الحكومة، فكيف سيكون 
الوزراء وموظفوهم.. تتحدث عن دولة مدنية خالية 
من الفساد وأنت قادم من مملكة الفساد الكبير!! 
تتحدث عن دولة يسودها النظام والقانون واليزال 

أوالد األحمر أكبر من قرار حكومتك!!
تتحدث عن المساواة في المواطنة واليزال المواطن 
أكبر من الدولة، يعتدي على منشآتها ومقراتها 
وينهب ممتلكاتها، وعندما يعطي يكون عطاؤه أكثر 

من عطائها، هل هذا ما تؤسس له؟! 
الشك أنك سترد على هذه التساؤالت بأخطاء 
الماضي ووو... وكلنا نعرف أن من وراءك هم شركاء 

في كل األخطاء..
يا دولة رئيس حكومة سبأ فون كما يشهد قرارك 
بِلنا بك ونحن نعرف من أنت، ولكن كان لدينا  األول قَ
أمل أن تنتصر لتاريخك النضالي الذي الننكره وتختم 
عمرك بإسعاد الشعب، ولكنك أبيت إال سوء الخاتمة 

فاهنأ بها.. وإنا لصابرون.

عبدالولي المذابي

عبداهللا الصعفاني
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اإلهداء إلى أرواح شهداء الديمقراطية في الجمعة الدامية 
وهم في ذكراهم األولى 18 مارس 2012م..

فاشي بلون آخر!إنهم يكرهون حب الشعب للزعيم

أمام رئيس الجمهورية..

فنان اليمن أيوب طارش 
في حال صحية حرجة

< يصر المجرمون على المزيد من سفك دماء اآلبرياء باطالً.. ولم 
يكتفوا بجرائمهم التي اقترفوها ضد الشباب طوال عام.. فنجدهم 
يؤججون خطاب الحقد المقيت والتحريض الجاهلي ونكء الجروح 

إلشعال الفتنة بين أبناء األسرة اليمنية الواحدة..
أولئك القتلة والمجرمون لم يكتفوا بقتل الشباب، بل لقد قتلوا 
اقتصاد الوطن طوال عام.. ورغم اتفاق الوفاق إالّ أن اطرافاً في 
المشترك ماتزال تدق طبول الفتنة وتشعل الحرائق.. وكان آخرها 
حديث الفاشي الجديد الذي يريد اشعال محارق للمؤتمر وحلفائه وكل 

أبناء الشعب إذا قالوا: ال لقطاع الطرق ومجلس با سندوة.

أفادت مصادر طبية أن الحالة 
الصحية لفنان اليمن الكبير أيوب 
طارش عبسي تتدهور يوماً بعد 
يوم لعدم استكماله العالج الذي 
أقره االطباء األلمان خالل رحلة 
ــوب طارش  عالجية للفنان أي
في إحدى مستشفيات العاصمة 

برلين أواخر ٢٠٠٩م.
ـــد رفــعــت أيــــوب- نجل  وأك
ــارش- أن حالة والــده  أيــوب ط
الصحية سيئة للغاية حيث بدأت 
مضاعفات المرض في كتفه 
األيمن تؤثر على حركة يده 

اليسرى.
مشيراً الى أن األطباء األلمان 
أجــروا لوالده عملية في كتفه 
األيمن قبل سنتين وأعقبوها 
من  حسنت  طبيعية  بجلسات 
حالته الصحية وقــرروا عودته 
بعد عام إلجراء عملية جراحية 
ثانية للتخلص نهائياً من أسباب 
المرض، ولكن حالته المادية لم 
تسمح له بالعودة الى ألمانيا 
الستكمال عالجه وهو ما أدى الى 
مضاعفات خطيرة أثرت على يده 

اليسرى.
بدورنا نطرح قضية الفنان 

ــوب طــارش  اليمني الكبير أي
أمام الجهات الرسمية المختصة 
رة  وزا وخصوصاً  بالمبدعين 
الثقافة، وأمام الحكومة والدولة 
بشكل عام لتدارك صحة هذا 
الــرمــز الوطني الـــذي يعاني 

األمرين المرض واإلهمال.

< أمام الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام يرتعش العمالء 
ويرتجف الخونة، ويجن جنون اللصوص 

وقطاع الطرق والقتلة.
وال مبرر آخر لخوفهم وهلعهم وفزعهم 
وصراخهم وهذيانهم.. سيما واالعــالم 
لديهم والمال ونصف الحكومة+ واحد.. 

واالنقالبيون والقاعدة أيضاً.

فلم كل هذا الخوف من الزعيم علي 
عبداهللا صالح وتحركه أصبح من البيت إلى 

المسجد إلى اللجنة الدائمة..
أيها المرجفون.. إياكم والتطاول.. إياكم 
واالستفزاز.. اعرفوا حجمكم.. وال تجبروا 
الزعيم القائد على الخروج إلى الشارع، 
وحينها ستعرفون زلزلة الشعب التي لن 

تبقي منكم ولن تذر.

لماذا انتقل 
هادي إلى دار 

الرئاسة؟!
< منذ فوز المشير عبدربه 
منصور هادي وإعالنه رئىساً 
للجمهورية، إالّ أنــه ظل في 
منزله بــشــارع الستين لمدة 
قاربت الشهر، ولكن التطرف 
الطائش لجنرال الفرقة والذي 
يعتبر شــارع الستين بما فيه 
منزل الرئىس داخل منطقته 

وتحت سلطته..
وهو ما عكسه في ارسال أكثر 
من ٢٠٠ مجند يحاصرون منزل 
الرئيس رغم أنه رفض استقبال 
كتيبة حراسة خاصة من جنود 
الفرقة، وكــأنــه يريد بها أن 
يفرض عليه اإلقامة الجبرية، 
فــتــارة يلوح بأنه يحميه من 
احتمال متوقع لهجوم للقاعدة 
وتارة اخرى يهرع المنشق إلى 
ــىس فــي موكب  ــرئ مــنــزل ال
أكبر من موكب فخامة الرئيس 
نفسه.. مستخدماً المصفحات 
والمدرعات واألطقم والرشاشات 
والقاذفات والمضادات للطيران 

في عمل استفزازي رخيص..
وحتى يتخلص الرئيس من 
ذلك المشهد فضل االنتقال إلى 
دار الرئاسة بعد أن أصدر قراره 
بتعيين العميد الركن عبدربه 
معياد قائداً للحرس الرئاسي.. 
وهي رسالة للجنرال المنشق 

يجب أن يفهم مغزاها..

أنصفوا عكام
< أمام سيل القرارات الني نسمعها.. 
هناك من يستحقون اإلنصاف وهم 
محل اجماع وفي المقدمة الموظف 
األنموذج والقدوة في تحمل المسئولية 
وخدمة الجمهور ليل نهار إنه عكام 
المهاب.. الذي يقدم أروع انطباع عن 

وزارة االتصاالت..

ويعكس تعامالً حضارياً ليس فيه 
تصنع أو وصولية.. وإنما يجسد نموذجاً 

للمسؤولية في تعامله منذ سنوات..
بالتأكيد.. نثق بأن الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر وزير االتصاالت سينصفه 
ــرار تعيينه مــديــراً عاماً  بــإصــدار ق

للمكتب الفني.. وإنه جدير بذلك.

مسؤول بمرتب قطري!!
< مسؤول حكومي رفيع طلب من دولة قطر مبلغاً مالياً مقابل استخدام صالحياته لتهجير 
السلفيين من صعدة والدفاع عن الحوثيين.. ومن دولة أخرى طلب مبالغ مالية أيضاً لحماية 

السلفيين بصعدة ووقف اعتداءات الحوثيين عليهم..
هذا المسؤول يمارس نفس الدور في منصبه الرسمي مع أبناء شعبنا، طالما وهناك من 

يدفع..
فماذا ينتظر الوطن من مسؤول كهذا له سيرة تنضح بالنتانة..؟!

محمد علي عناش


