
  أغرب خبر
قبل ايام نشر أغرب خبر محلي  حول  اكتشاف األستاذ   

شوقي هائل محافظ تعز اثناء زيارته إلى محطة كهرباء 
عصيفرة ، مولدين كهربائيين من أجود الصناعات األلمانية 
العالمية ..الطبيعي ان اكتشافاً كهذا كان المفترض ان يعلنه وزير 
الكهرباء سميع.. لكن الغريب  في الخبر ان  المولدين سيوفران ما 
ال يقل عن ١١ ميجاوات من الكهرباء.. ويحتاجان  لصيانة بمبلغ  
مليون دوالر فقط، علماً أن اليمن  تصرف عبر الوزير سميع من 
أجل الحصول على مثل هذه الطاقة عبر المولدات المستأجرة أكثر 

من عشرين مليون دوالر وفقاً لخبراء.. 

العكفة.. والبرلمان
على الــرغــم مــن أهمية  

مضامين الكلمة التوجيهية 
لالخ عبدربه منصور هادي- رئيس 
الجمهورية- ألعضاء مجلس النواب 
والتي لم يمر عليها سوى اسبوع، إال 
أنه لالسف يسعى بعض النواب إلى 
فرض عكفته على حراسة مجلس 
النواب وتركهم يتصرفون بهمجية 
ولم يقدروا أو يحترموا مهام حراسة 
مجلس النواب، األمر الذي يجعلنا 
نتساءل : كيف سيحترمون النظام 
والقانون والمواطنة المتساوية..؟!

وللعلم أن الئحة مجلس النواب 

حــددت مسئولية حراسة مجلس 
النواب بمباني المجلس وقاعة 
خلية  لدا ا حــة  لــســا ا و لمجلس  ا
والموقف الخاص بسيارات األعضاء 
والــبــوابــات والــشــوارع المحيطة 

بالمبنى..
وما حدث السبت يجعلنا نستغرب 
هل وصل األمر ببعض األعضاء إلى 
تحويل المجلس جزءاً من الحصبة 
 . . ت لمليشيا ا بين  سمه  تقا و  أ
وإضــاعــة هيبة الــدولــة وإضعاف 
حراسة المجلس الذين يحرصون 

على الجميع دون تمييز..!!

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م
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فسحة مفخخة..!!
سبحان اهللا.. مع أن السماء   

التمطر رصــاصــاً وال بنادق، 
فنحن نعيش في الوطن المفخخ.. 
الفرق بين مجلس مجابرة وعزاء 

ومجلس للتشريع والرقابة.
مستمرون في حالة الدولة الرخوة.. 
وواقعون في أسر «من قوى صميله 
عاش».. عنصر األمن هو الغائب إال 
بالبركة وحسن الظن ورفق الجار 
بــجــاره.. بينما عنصر الخوف هو 

الحاضر  حتى داخل البرلمان.
هل أقول إننا أمام مهزلة حقيقية 
أم أن األمر أكبر من ذلك ألنه يتعلق 
بتحرك بلد بأكمله نحو منزلق؟ 
والمدهش أن هــذا االنــزالق يتم 
وسط زامــل المزايدة على أحالم 
الحكم الرشيد والــدولــة المدنية 
وتواطؤ من قبل سياسيين ومثقفين 
يلهثون في مواقفهم وراء تنظير 
الجماعات المسلحة خارج مفهوم 
الدولة حتى صار من كبار «عصيد 
ــدون رؤية  الجمنة» من يندفع ب
وطنية محددة وال يفرق بين دوره 
التنويري وبين خطورة ما يقوم به 

إلغراق الشعب في األمور المؤلمة.
في هذه اللحظة أتأمل في وجوه 
ومواقف وأسأل : ما لهذه األسماء 
تنجرف بكل هذه الحماقة إلى سوء 
التقدير وسوء القرار حتى أصبحت 
جـــزءاً مــن التراشق فــي األلفاظ 
والنفخ في الفتن والترويج لثقافة 
التمزيق والكراهية؟ وما هذا الفشل 
الذريع في االستفادة من مصبات 

العلم ودالالت الشهادات؟
اختفاء للممارسات القانونية وإن 
ــن قبيل  ظــهــرت فعلى خجل وم
تدليس إبليس.. وميل جهوي نحو 

فرض القناعات الفاسدة بالقوة..
من  ثر  يتكا مسكين  وشــعــب 
يخطبون وده.. ليس بالممارسات 
األخالقية.. وليس بتعميق النظرة 
ــى الــفــضــاء الفسيح.. وإنما  إل
بدعوته إلى فسحة داخل علبة 

الكبريت.

عبداهللا الصعفاني

اليمن من 
التسوية إلى 

التصفية

محمد انعم

تــزداد جرائم االغتياالت السياسية   
وحشية عندما تذهب ملفات المجرمين 
إلى طاولة السياسيين.. حينها يصبح الوطن 
في خطر حقيقي عندما ال يدرك السياسيون 
الفارق العظيم واالختالف الكبير بين السياسة 
والرصاصة أو بين حل الخالفات على طاولة 
الحوار، وسفك الدماء وارسال اآلخر إلى عالم 

األموات..
إن جريمة محاولة اغتيال ياسين سعيد 
للحزب االشتراكي  العام  األمين  نعمان- 
السياسيين وكل  اليمني- تستوجب على 
الحريصين على أمن واستقرار اليمن ان ال 
يخلطوا بين الملفات السياسية والملفات 
الخاصة باألعمال اإلجرامية التي يجب ان 
تذهب إلى القضاء ويحتكم الجميع فيها لشرع 
اهللا وليس لشريعة الغاب، وإذا لم يسارع 
السياسيون إلى معالجة هذا الخطأ الكارثي 
طالما ومازالت الفرصة اآلن سانحة والجميع 
ملزمين بتنفيذ التسوية السياسية سلمياً، 

فسيقودون اليمن إلى حرب ال تبقي وال تذر..
إن ما حدث للدكتور ياسين سعيد نعمان كان 
اليمكن ان يحدث على االطالق أو يتجرأ كائن 
من كان ان يقدم عليه لوال ان التالعب بملف 
جريمة مسجد النهدين تجاوز كل الحدود حتى 
قرار مجلس األمن الدولي بهذا الخصوص 
صار اضعف من ان يحرك ملف جريمة وصفها 
المجتمع الدولي «باإلرهابية» إلى أروقة 
القضاء.. وبدعاوى ال يقبلها عقل أو منطق..!!

من جديد ها هي اليمن تنجو للمرة الثانية 
بلطف من اهللا، ومثلما خرج الرئيس السابق 
علي عبدااهللا صالح من مؤامرة اغتياله في 
مسجد دار الرئاسة في ٣ يونيو بأعجوبة، 
وسقط العديد من الشهداء والمصابين من 
كبار رجال الدولة والموتمر، فقد سلم باألمس 
رأس الدكتور ياسين سعيد نعمان من رصاص 
النقطة األمنية بجولة سبأ التي ارادت ان تفجر 
رأسه من الخلف وليس من األمام كما خطط 

الغتيال الزعيم علي عبداهللا صالح.
ال نلوم الدكتور ياسين سعيد نعمان عندما 
غادر صنعاء متجهاً إلى دولة االمارات موكالً 
مهامه ألحد قيادات حزبه.. ألن الرصاصات قد 
كشفت عن عبث فظيع يكاد يجعل من التسوية 
السياسية مظلة للتصفيات السياسية، وهي 
لعبة قذرة وأكبر من ان تكون عفوية أو مجرد 
حادث عابر، بل يجب على الحكومة واللجنة 
العسكرية ان تتحمل المسؤولية كاملة إزاء 
االعتداءات اإلجرامية.. لكن المؤسف هو أن 
يذهب الناطق الرسمي للجنة العسكرية للدفاع 
عن القتلة بدعوى ان النقطة «وهمية».. 
تصوروا.. أي أمان وأي نجاحات حققتها اللجنة 
في الوقت الذي تذكر وسائل إعالمية ان وزير 
الداخلية كشف عن االسماء لمجلس الوزراء 
ورقم الكتيبة ومن تتبع في الفرقة.. غير ان 
تصريح اللواء علي سعيد عبيد يضع اللجنة 
العسكرية أمــام اكثر من عالمة استفهام، 
ولماذا يحاول التستر عن نقطة أمنية تتبع 
الفرقة ولمصلحة مــن.. فالمسألة ال تعني 
حسب اعتقادي محاولة تستر اللجنة العسكرية 
عن نقاط الفرقة المتمردة والتي سبق لها ان 
صرحت بإحالل بديل عنها بعناصر من الحماية 
األمنية وال نتحدث هنا عن دور القوات الرئاسية 
التي تم استحداثها وسبب عدم قيامها بمهامها 

في الحفاظ على األمن في العاصمة..؟
والمخيف في القضية ان عناصر خفية بدأت 
توجه ملف جريمة محاولة اغتيال الدكتور 
ياسين سعيد نعمان وبطريقة منظمة ليحتل 
«الدرج» الثاني بعد ملف ضحايا جريمة مسجد 
دار الرئاسة.. ومعنى ذلك ان قائمة االغتياالت 

ستطول.

طائرات همجية

عندما تتكرر جرائم قتل   
األطفال والنساء وكبار 
السن والمواطنين اليمنيين 
األبرياء عبر الطائرات بدون 

طيار أو غيرها..
فال يجب السكوت عن دماء 
أهلنا وأبناء شعبنا مهما كانت 
ــو كانت  ــررات، حــتــى ل ــب ــم ال
الشيطان  تحارب  الطائرات 
نــفــســه.. فــالــســكــوت اصبح 
ان  .. ويظهر  مخزياً ومخجالً

تلك الطائرات صارت تستبيح 
األرض والــدم اليمني.. فما 
حــدث فــي رداع وحضرموت 
ــي يستهدف  ــرام إج مخطط 
اإلساءة للدور الوطني للمناضل 
عبدربه منصور هادي- رئيس 
الجمهورية- من خالل ضرب 
العظيم  الشعبي  االلــتــفــاف 
حوله، وخصوصاً في الحرب 

على اإلرهاب..
فما حدث في رداع وحضرموت 

يخدم اإلرهابيين والمتطرفين، 
ويجعلهم يواصلون التحريض 
ــيــس حــتــى يقبل  ــرئ ضــد ال
لــزنــدانــي  ا بمطالب جماعة 

واشتراطاتهم..
والبد على الرئيس ان يواجه 
بشدة هذه األعمال الهمجية 
سواًء أكانت باألحزمة الناسفة 
أو همجية من يقودون الطائرات 
بدون طيار بهذه األحزمة التي 

تعزل النظام شعبياً.

هيكلهم.. وهيكلة اإلصالح

االنتقال من معركة تطبيق   
تعاليم ونصوص «السلف 
الصالح» إلــى تقديس سياسة 
«الغرب الصالح» خطر حقيقي 
تواجهه امتنا ويهدد كل ثوابتنا 

ومقدساتنا..
فإذا كان «االخــوان» يخوضون 
ــد الــعــديــد من  ـــذرة ض ــاً ق ــرب ح
الشعوب العربية ويتغاضون عن 
المتطرفين اليهود وهم يدنسون 
المسجد االقصى بعد ان اكتفوا 

بغزة بديالً عن فلسطين.. فإن 
ـــالح مقابل بضعة  ــزب اإلص ح
كراسٍ في الحكومة اصبح يبيح 

اليمن لعبث «العلوج»..
كما يشن اإلصالحيون حرباً 
حــاقــدة ضــد الجيش الوطني 
ويطالبون بإعادة هيكلته على 
الطريقة التركية وفقاً لتعاليم 
«الدونما».. لتبدو الصورة واضحة 
انــه ال فــرق بين مطالب إعــادة 
هيكل اليهود.. وهيكلة اإلصالح.

وزيرة حقوق االنسان لتكميم األفواه
في العالم يطلقون لقب «المرأة  

الحديدية» على كل امرأة تناضل 
مع اجل تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق 
سعادة شعبها وكذلك الدفاع عن حرية 
واستقالل وعزة بالدها.. وكانت مارجريت 
تاتشر هي أول من حملت هذا اللقب.. ولم 

تستحقه بناضير بوتو وال انديرا غاندي..
والجميع يعرف ان اسوأ الوزراء في التاريخ 
هم على االطالق الوزراء الفاشيون الذين 
تعاملوا حتى مع الشعب األلماني المخالف 
لهم بنازية ووحــشــيــة.. بنموذج تلك 

المحارق المرعبة واالبادات الجماعية..
ومن سوء حظنا في اليمن ان وزيرة حقوق 

اإلنسان التؤمن إالّ بشعب الخيام وتنفخ 
في ساحات التغرير وتحرض لتجعل منهم 
مشعلي محارق جديدة إلبــادة كل أبناء 

الشعب اليمني إذا لم يخضعوا لنازيتهم.
معالي الوزيرة ها هي تكشر عن أنيابها 
وتريد تكميم االفــواه برفع دعوى على 
الزميل عبدالملك الفهيدي- رئيس تحرير 
ــت»- في محاولة إلسكات  «المؤتمر ن
ـــوات الــرافــضــة لالنتهاكات التي  االص
تقترفها بحق أبناء الشعب اليمني وابشع 

ذلك في جوار جامعة صنعاء..
كان األولى بالوزيرة ان تعتذر للشعب وأالَّ 

تحاول «تخبئ  «.....» «بالحنحنة».

مدير مكتب رئيس المؤتمر يزور «الميثاق» ووسائل اعالم المؤتمر
زار االخ محمد علي الرويشان مدير   

مكتب الزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي ا لعام مساء أمس 
صحيفة «الميثاق» واطلع خــالل الزيارة 
على سير العمل االعالمي المؤتمري في 

الصحيفة.
ونقل الرويشان تحيات الزعيم علي عبداهللا 
صالح رئيس المؤتمر لكافة العاملين في 
صحيفة «الميثاق» و«المؤتمرنت» و«المركز 

االعالمي» و«الميثاق نت».
مثمناً الدور الكبير الذي قدمته الصحيفة 
ومختلف وســائــل اعــالم المؤتمر خالل 
األزمة وما تمتعت به من مسئولية وطنية 

وتنظيمية.
ــال الــرويــشــان : لقد أثبتت صحيفة  وق
«الميثاق» أنها لسان حال المؤتمر ورائدة 
وقــريــبــة جـــداً مــن قضايا المؤتمريين 

والمواطنين على وجه العموم.
اعالميو المؤتمر بدورهم ثمنوا زيارة االخ 
مدير مكتب رئيس المؤتمر والذي يدل على 
الشعور بالمسئولية والحرص على تلمس 
ظروف العاملين في اعالم المؤتمر والعمل 

على تذليل الصعوبات التي يواجهونها.

حكومة بيع 
األوهام

لم يوضح محمد سالم   
باسندوة رئيس حكومة 
الوفاق- األسباب الحقيقية وراء 
قرار المانحين ترحيل تقديم 
مساعداتهم لليمن إلى مؤتمر 

نيويورك..
لكنه حرص وأبواق التضليل 
على ان يواصلوا بيع االوهام 
والترويج ان المانحين قدموا 
٦ مليارات  أكثر من  لليمن 

دوالر..
ال نريد أن نقول إننا نتطير 
مــن غــــراب الــبــيــن ونعيق 
ــوم- كما كــانــت العرب  ــب ال
تربط مستقبلها بذلك.. لكن 
باسندوة يتعمد اخفاء فشله 
بأرقام وهمية. رغم ان دوالً 
رات  لمليا ا اعتبرت  خليجية 
التي قدمتها اثناء األزمة ولم 
يــوردهــا باسندوة للخزينة 
ــن اجــمــالــي ذلــك  الــعــامــة م
المبلغ.. إذاً.. طلعت «اللقية 

سود» يا باسندوة..!!


