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بدر بن عقيل

١/٦  ماء

أدرك أجدادنا اليمنيون ومنذ القدم، أهمية كل قطرة تجود 
بها السماء، فكان بناء السدود، والصهاريج، والكرفانات، ولذا 

قيل عن الحضارة اليمنية أنها : «هبة اإلنسان».

٢/٦  ذهب

العلم ثابت كالذهب، وقيمته في كل زمان ومكان.

٣/٦  حوائج

من األشياء التي ترفع من قيمة المرء، قضاء حوائج 
الناس..

قال ابو احمد الخزاعي :
أقِض الحوائج ما استطعت

وكن لهم أخيك فارج

٤/٦  المجاملة

المجاملة الخادعة، ظاهرها الحنان، وباطنها سراب 
ينفث فيه الشيطان!!

٥/٦  الدعاء

 جالله في محكم آياته : «أدعوني أستجب 
ّ

قال الله جل
لكم» صدق الله العظيم.

حقًا مافتحت أبواب السماء بمثل مفاتيح الدعاء.

٦/٦  أمراء

يقول المثل الشعبي : «أنا أمير وانت أمير من بايسوق 
الحمير..»

والشــك عندما تأخذنا العزة بالمكانة تسوء األمــور، 
وتضيع المصالح، وهنا تتفرج.. وقــد تضحك علينا 

الحمير!!

عبدالله الصعفاني

أزمة الشرعيات .. !!

تتزايد المخاوف على اليمن بعد سقوط نظام المرشد في مصر بانتصار   
ثورة ٣٠ يونيو.. فانعكاسات الهزيمة خطيرة جدًا خصوصًا وأنها 
أصابت حركة االخوان في العالم بمقتل والبد لهم من البحث عن انتصار يعيد 
المعنويات الى أعضائهم ومليشياتهم المنهارة.. ويمكنهم من انقاذ التنظيم 

من السقوط والتمزق.
إذًا ليس أمامهم من ضحية إّال اليمن التي تعد الحلقة األضعف لتنفيذ 
مؤامرة تنظيم االخوان المسلمين وتخفيف آالم الهزيمة النفسية والسياسية 
هم يصابون بحالة من  والعقدية -كما يصورون ذلــك- التي جعلت أعضاء

الهستيريا بعد ثورة الشعب المصري على نظام االخوان واسقاط مرسي.
اجزم أنه ال جديد فيما نقوله عن توجه اإلخوان الى اليمن اليوم بعد هزيمتهم 
في مصر فقد «هاجروا» مرات عدة الى اليمن بعد كل نكبة كانوا يتعرضون 
لها في مصر طوال عقود من الزمن.. العتقادهم منذ بداية تأسيس الحركة 
أن اليمن أكثر تهيئة إلقامة إمارتهم االسالمية دون سواها من دول العالم 
العربي واالسالمي.. وما تزال ذكريات مرشدهم العام محمد بديع عالقة في 
حي الحصبة التي ظل يؤدي فيها دورًا تنظيميًا تحت ستار طبيب بيطري 

كما يقال..
إذًا اليمن لن تكون مقلدة ما حدث في مصر كما يتصور البعض، لقيادة 
ثورة ضد االخوان في اليمن، بل إنها تعد الفريسة األضعف أمام حركة االخوان 
المسلمين التي تسعى لالنقضاض على السلطة فيها، بأية طريقة كانت 
خصوصًا وأنها  تمتلك فرصًا لنجاح مشروعها التآمري ال تتوافر في غيرها 

من الدول األخرى.
إن األوضاع في اليمن أضعف ألف مر ة أمام االخوان مقارنة بالصعوبات التي 
واجهوها في مصر أو تونس.. حيث اصطدموا باصطفاف غير مسبوق ضم 
جميع االحزاب والقوى السياسية بما في ذلك االحزاب التي كانت مشاركة لهم 
في الحكومة، خالفًا على أن مؤسستي الجيش واألمن ظلتا خارج سيطرتهم 
وكذلك السلطة القضائية والمؤسسة الدينية وغيرها، وعلى العكس من ذلك 
نجد أن االحزاب اليمنية المتحالفة مع االصالح التزال رغم اإلقصاء واإلبعاد 
والتكفير أسيرة أهواء هذا الحزب.. كما أن الجيش واألمن قد تعرضا لألخونة 
بطريقة مرعبة اضافة الى تسريح أكثر من لواء في الحرس الجمهوري السابق 
بطريقة انتقامية متوحشة.. زد على ذلك أنه تم تجنيد أكثر من ٢٠٠ ألف 
من المليشيات المتطرفة في الجيش واالمن وتم توزيعهم على أهم المراكز 

في محافظات الجمهورية.
 واألسوأ من كل ذلك ان الجنرال المنتمي لالخوان والذي تسبب في ضرب 
وحــدة الجيش اليمني وتمرد على الشرعية الدستورية أصبح مستشارًا 
لرئيس الجمهورية بصالحيات تفوق الحكومة وتتجاوز حدود صالحيات 

كل المستشارين.
«االخوان» في اليمن مؤسسة دينية وتعليمية ومالية إلعداد  وهكذا نجد أن للـ
الشباب حيث يسيطرون على حوالي سبعين ألف مسجد في الجمهورية وآالف 
المدارس الخاصة والجامعات والجمعيات الخيرية التي تم رفدها بالماليين من 
خزينة الدولة بعد أن أصبحت وزارتا المالية والكهرباء وغيرهما في قبضتهم.. 
كما يمتلكون العديد من المقومات األخرى الكفيلة بنجاح مخطط أخونة اليمن 

للتعويض عن هزيمتهم في مصر.
حقيقة تقف اليمن أمام سيناريو تراجيدي جديد بدأ يطفو على السطح بقوة 
وتعبر عنه ردود األفعال المتطرفة التي نالحظها بعد انتصار ثورة مصر 
على نظام الطغيان واالستبداد االخواني، ومن ذلك تجييش عناصر متطرفة 
والسفر لدعم االخوان عسكريًا في مصر وبينهم قيادات في حزب االصالح.

ولعل ما يؤكد حقيقة خطر هذا السيناريو هو أن األخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية أصبح يؤدي مهامه وسط حصاٍر حقيقي يفرضه االخوان 
عليه عبر قياداتهم العسكرية والمدنية والقبلية التي تتدخل في مؤسسة 

الرئاسة.. بسبب أخطاء استراتيجية تم ارتكابها.
وال يغيب عن بالنا التذكير هنا أن «االخــوان» يستشعرون خطر الموقف 
الخليجي منهم، ولذا فهم يرون أن مصر ال يمكن أن تكون أرض مواجهة 
مسلحة مع النظام هناك، ألن االوضاع مختلفة جدًا وغير مهيأة لهم.. على 
عكس االوضــاع في اليمن التي تعد الخط االول للمواجهة مع دول الخليج 
التي يتهمونها بدعم وتأييد وتمويل ثورة شعب مصر ضدهم.. وخصوصًا 

السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
ولعل برقية التهنئة والمباركة التي بعث بها الرئيس هادي الى الرئيس 
المصري المؤقت وما أثارته من سخط داخل االصالح تعد واحدة من الصور 

التي تؤكد مخاوفنا..
إذًا يبدو أن التغييرات في مصر سيدفع ثمنها اليمنيون غاليًا.. وإذا لم 
تستشعر كل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وتقف بشجاعة وتوحد 
ه فقط بل سيقضي  الصفوف فإن الخطر لن يجتث المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
على الجميع وستتحول اليمن الى سجن أبو زعبل أو مقبرة لمن سيطلق عليهم 

«االخوان» العلمانيين والمالحدة..

 محمد أنعم

مــن يــؤســس لــقــاعــدة وينتصر لــهــا مــلــزم أخالقيا  
باحترامها..

Û وبين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية هناك 
شرعيات كثيرة اولها الشرعية اإللهية التي ابتعدنا عنها فإذا ما 

أراد طرف األخذ بها أعمل فيها تشويهًا وانحرافًا ..
Û والشاهد هنا ان بلدان الربيع العربي استسلمت لمنطق 
الشرعية الثورية  .. شرعية الشوارع .. لكن ماحدث في مصر 
يشير إلى تنامي ارادة االنقالب على الشرعية الثورية بذات 

االنقالب على الشرعية الدستورية ..
Û قبل قرابة ثالثة اعوام حلت ببلدان تونس ومصر وليبيا 
واليمن وسوريا شرعية "إرحل " وليس مهمًا مايمتلكه الحاكم 
من حشود " إبقى " وكان ماكان من رحيل األنظمة بصورة متباينة 

في درجة الرحيل
Û وحملت ثورة مصر موجة جديدة اكثر قوة واتساعًا تطالب 

برحيل نظام محمد مرسي وكان مايكون اآلن ..
غير ان في الساحة المصرية والعالمية من يستنكر شرعية 
الشارع انتصارًا لشرعية الدستور المشوه وانتخابات لم تكن 

فوق مستوى الشبهات
Û الذين خرجوا وعزلوا محمد مرسي انطلقوا من شرعية ذات 
الشوارع التي أدخلت مبارك السجن وأضافوا على هذه الشرعية 
التأكيد بأن مرسي أخل بالوعود ونكث بالعهود فاستحق هو 

االخر ان يرحل ..
Û تعهد برعاية مصالح الشعب ولــم يرعها .. وتعهدت 
جماعته قبل ذلــك بــأن التنفرد بمجلس الــشــورى والجمعية 
التاسيسية وأن يكون الدستور توافقيا ثم اخلت بكل العهود 

لصالح األنا الحزبي وأنا األهل والعشيرة فقط
Û قال قادة تمرد ٣٠ يونيو : الذي بيننا وبين الرئيس مرسي 
هو عقد .. لكنه أخل ببنوده وعجز وجماعته في تقديم حتى 
ما كانوا يقدمونه وهم خارج السلطة من المعونات ذات الفكرة 

االنتخابية ..!
Û المشهد في مصر وبلدان ربيعية أخرى شديد التعقيد 
وسط السؤال حول من يضبط المصطلحات وهل تكون شرعية 
األنظمة الحاكمة شرعية صناديق أم شرعية شــوارع.؟ وهنا 
يصح القول إن العالم العربي يعيش اليوم ازمة في مصطلحات 

الشرعية
شرعية الثورة وشرعية الصناديق.

سيناريو 
«االخوان» 
في اليمن

رسالة للسيد جمال بن عمر
الشعب صائم.. ومتى سنسمع مدفع المبادرة!!

أكــثــر مــن نصف ســكــان اليمن يواجهون  
مجاعة حقيقية.. واضافة الى ذلك فهناك 
أكثر من ٤٠٠ ألف موظف عاجزون منذ عامين عن 
توفير السلع الرئيسية ألسرهم، ويعيشون حياة 
ضنكا.. أما بقية أبناء الشعب، فهم بدون عمل، حتى 
خريجي الجامعات حرموا من التوظيف فيما تم تجنيد 

أكثر من ٢٠٠ ألف متشدد في الجيش واألمن.
اليمنيون عندما سمعوا وعــود وجدية أحاديث 
السيد جمال بن عمر.. قبلوا بترك متاريسهم من 
أجل مستقبل أفضل للجميع.. لكن ها هو الشعب 
ينهب وتسفك دماء أبنائه جوار مقر جمال بن عمر 

وال نسمع له صوتًا..
لقد طال انتظارنا لسماع مدفع المبادرة والــزام 
الحكومة بتخفيف معاناة الشعب وتوفير السلع 
واخــراج الميليشيات المسلحة من العاصمة وبقية 

المدن..
فهذه مطالب الشارع اليمني من البداية.. وال يعقل 
أن تترك الحكومة لمواصلة قتل الشعب.. وال يعقل 
أن يعيش شعبنا عامين بدون كهرباء وبــدون أمن 
واستقرار.. إّال في حالة واحدة اذا كان جمال بن عمر 
قد انضم الى حزب االصالح ويؤيد بقاء الميليشيات 

لحماية حديقة ٢١ مارس المخطوفة..!!؟

قيادات اإلصالح في مهمة 
تفجير أنبوب النفط

ــي فــي   ــحــل كـــشـــف مـــصـــدر م
محافظة مـــأرب عــن وقــوف 
قيادات في تنظيم حزب االصالح وراء 
أعمال تفجير أنبوب النفط في منطقة 

صرواح األسبوع الماضي.
وقــال المصدر: ان اثنين من قيادة 
االصــالح ومعهم عــدد من المسلحين 
قاموا بالحفر على األنبوب وتفجيره، 
وهما المدعو أمين محمد صالح الزعبلي 
قيادي باالصالح وعضو محلي بصرواح، 
ــاء تفجير  ــن ــحــروق أث والــــذي أصــيــب ب
األنبوب توفي على إثرها..، باإلضافة إلى 

عباد الشبل طعيمان وهو عضو مجلس 
شورى االصالح في مأرب.

الجدير بالذكر أن أنبوب النفط تعرض 
للتفجير في منطقة آل طعيمان.. وطبقا 
لرسالة نصية وزعتها وكالة األنباء اليمنية 
"سبأ"، فقد وقع التفجير في كيلو «٧٣» 

في مديرية صرواح.
يذكر أن المحافظ من االصالح ووزير 
الــداخــلــيــة مــن حــزب االصـــالح ووزيــر 
العدل من حــزب االصـــالح.. ومــع ذلك 
تجري أعمال التخريب في ظل حماية 

من قيادة حزب االصالح.

وفاء الدعيس تفند أكاذيب مواقع 
«اخوانجية» وتتوعد باللجوء إلى القضاء

نفت األستاذة وفاء  
ــدعــيــس -عــضــو  ال
ــة للمؤتمر  ــعــام الــلــجــنــة ال
الشعبي العام عضو مؤتمر 
ـــوطـــنـــي- صحة  الــــحــــوار ال
مانشره موقع (عدن بوست) 
التابع لحزب االصالح، وقالت 
إن مــا نسبه إلــيــهــا الموقع 
تلفيقات واكاذيب ال أساس 

لها من الصحة.
وهو دس رخيص يعكس 
افالس مروجي تلك االكاذيب 

ــدهــم  ــــتــــي تـــظـــهـــر حــق ال
وادمــانــهــم إشــعــال الفتن 
والعداوة والبغضاء بين األخ 

وأخيه.
وقــالــت وفــاء الدعيس ان 
ابناء المحافظات الجنوبية 
هم اهلنا واخواننا وال يمكن 
ة  السماح أليٍّ من كان االساء

إليهم.
وتوعدت بعدم السكوت 
على مروجي تلك األكاذيب 

وأنها ستلجأ للقضاء.

أمن إب وحق ابن هادي

نموذج من اختبارات الثانوية!!

قــــام مـــديـــر أمــــن مــحــافــظــة إب   
المنتمي لحزب االصالح بإعالن حالة 
االستنفار ومنع االحتفال واطالق األلعاب 
النارية ابتهاجًا بسقوط نظام الطغيان 

واالستبداد االخواني في مصر..
ورغــم تحريك األطــقــم واالستعانة 

بميليشات متطرفة إّال أنــه عجز عن 
سرقة فرحة وسعادة أبناء المحافظة.. 
والشباب الذين اعتقلوا بحسب مصادر 
مطلعة هو بهدف أن يحصل المدير 
وحاشيته على حق ابن هــادي.. باسم 

مرسي..

كـــيـــف االخـــتـــبـــارات   
معكم؟!!

- حــــّدث وال حــــرج.. الكل 
يغش.. الكل يتعاون.. البركة 
في التلفون، نصور األسئلة، 
ونرسل بالتلفون مع المراقب، 
وننتظر حتى تأتي االجابات 
منظمة ومرتبة، وتوزع وفقًا 

للنماذج.

- عــلــى فــكــرة وصــلــت من 
السعودية قبل االخــتــبــارات 
بــثــالثــة أيـــــام، وأقـــســـم بالله 
العظيم أنني لــم أفتح كتابًا 
ولــيــس فـــي رأســــي معلومة 
واحــدة من منهج ثالث ثانوي 
علمي، ولــكــن األمـــور على ما 
يرام، وكل شيء بحقه، والكل 
يتنافس لخدمة الطالب وفقًا 

لشريعة كل حزب..
- ما أخشاه هو أن أكون ضمن 
ــل الجمهورية وطبعًا هذا  أوائ
ة أساتذة الغش.. يعود على كفاء
ــق نقلناه  ــســاب - الـــكـــالم ال
بــأمــانــة كــمــا ورد عــلــى لسان 
طالب يخوض اختبارات قيل 
إنها نزيهة وشفافة وبأربعة 

نماذج!!

تزف صحيفة «الميثاق» أجمل آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الى االخ
 عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر -األمين العام 

 والى موحد اليمن الزعيم
 علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام، 

والى كافة قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام.. والى جماهير الشعب اليمني العظيم، وأمتنا العربية واالسالمية..
سائلين الله العلي القدير ان يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وبركة على شعبنا وأمتنا 

 وصومًا مقبوًال وذنبًا مغفورا،، وكل عام والجميع بخير..

هيئة تحرير 

في ٧ يوليو ١٩٩٤م أسقط الشعب اليمني ابشع  
مؤامرة قادها االنفصاليون بالقوة ضد الوحدة، 
وكان ألبناء المحافظات الجنوبية والشرقية شرف االنتصار 

للوحدة والحفاظ عليها..
صنعوا تلك الملحمة الخالدة، وفي مقدمتهم المناضل 
ر مؤامرة  عبدربه منصور هادي.. لكن حزب االصالح فجَّ
جديدة ضد الوحدة عبر ممارسات االقصاء واالبعاد والفيد.. 

وأوجد شرخًا كبيرًا في النسيج الوطني.
وكفى شعبنا نكء الجروح، وحان السير نحو المستقبل.. 
هناك خيارات متقدمة طرحها المؤتمر الشعبي العام لحل 
القضية الجنوبية.. وال يجب أن يظل البعض يتمسك بنفس 
فكرة البيض بعد التوقيع على وثيقة العهد واالتفاق في 

األردن.

٧ يوليو.. واالخوان

"االخوان" يلقون بشباب من على اسطح المنازل بمصر
في خطوة تدل على دمويتهم  

وحقدهم الدفين على ابناء 
الــشــعــب الــمــصــري اقــدمــت مجموعة 
من عناصر االخــوان بقذف شابين من 
الثوار من اعلى احدى البنايات السبت 
في منطقة سيدي جابر باالسكندرية..
ــعــد ان حــاصــرت  ب
مجموعة أشــخــاص 
يـــحـــمـــلـــون أعـــالمـــا 
ــعــض  ســــــــــــوداء، ب
ـــمـــتـــظـــاهـــريـــن  ال
فــــــــــوق أســــطــــح 
إحــــدى الــبــنــايــات 
بالمنطقة، وبــدا 
في الصور ٤ من 
الـــشـــبـــان صــغــار 
السن، محاصرين فوق أحد 

الخزانات بالبناية وقاموا برميهم.


