
ال��ش��ع��ب ي��ع��رف أن��ك��م ت��ري��دون   
تطفيش الشركات االستثمارية 
األجنبية العاملة في البالد ومنحها لتجار 
»االخ����وان«.. ال تتباكوا كذبًا على أسعار 
الغاز.. سنوات وأنتم لم تستطيعوا حماية 

الغاز وال الكهرباء.. وال النفط..
كفى ضجيجًا حول تعديل أسعار الغاز.. 
ونخشى أنكم تمارسون الضغط فقط من 

أجل »العمولة« أو »األخونة«.
♢  ال��ش��ارع يطرح تساؤالت 
حول عالقة إثارة قضية أسعار 
الغاز.. واطالق صواريخ »لو«.. 
على ميناء بلحاف لتصدير الغاز 
يوم الجمعة.. فهل حقًا أن الطرف 
واح��د.. وهل من مصلحة اليمن 
اللجوء الى هذه األساليب.. أم أن 
ما يحدث من »األخونة« وليس 

العمولة..!؟

ه أن يتخذوا قرارًا   بإمكان جمال بنعمر ومن يقفون وراء
داخليًا أو يستصدروا )فرمان( من الخارج يقضى بحظر 
نشاط النظام السابق ومصادرة أمواله وتأميم ممتلكاته ونفي 
وتشريد قياداته وأعضائه واستكمال تسريح كل من كان له عالقة 

بأجهزة الدولة المدنية والعسكرية.. 
حلوا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني مثلما تم حل 
االحزاب الحاكمة في مصر، وتونس والعراق.. بإمكانكم أن تتخلصوا 
من المؤتمر الشعبي العام وتطاردوا أعضاء اللجنة العامة واللجنة 
الدائمة وكل أعضاء المؤتمر الذين اليزالون يتمسكون باللوائح 
الداخلية التي وضعها النظام السابق فهم "المعرقلون" وليس 
أولئك الذين يشعلون الحرب الطائفية والمذهبية والمناطقية 
في أكثر من منطقة في اليمن.. فهؤالء يستحقون ان تمنحوهم 

نياشين السالم أو )مفاتيح الجنة(!!
إن استطعتم اعتقلوا الزعيم واسجنوا أتباعه وأنصاره مرة 
واحدة.. فأنتم حاشد وبكيل  ومذحج .. بل انتم إب وتعز والبيضاء 
وابين وحضرموت وعدن وذمار وصعدة والضالع وشبوة وصنعاء.. 
أنتم الشعب وانتم المؤتمر.. انتم النظام الداخلي والدستور .. انتم 

الشرعية المحلية والدولية.. 
سنتان وانتم تتباكون من النظام السابق .. سنتان وانتم تتاجرون 

بدماء الشباب .. سنتان وانتم تسرقون الثورة والثروة ولقمة عيش 
الشعب دون خجل.. 

هيا.. احظروا نشاط النظام السابق وحزبه.. انزعوا الحصانة.. 
اقتحموا غرف النوم.. استردوا األموال المزعومة.. أقيموا المشانق 

.. حدوا سكاكينكم .. لماذا تترددون.. لماذا ترتجفون..؟؟
 اذا كنتم صادقين وتؤمنون بأنكم  على حق واصحاب قضية 

وطنية فلتتخذوا قرارات كهذه وفورًا..
الشعب تعب من الشكوى والبكاء .. ونحن ايضًا طفشنا من الصمت 
تجاه كل هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا.. لن نقبل بعد اليوم 

ان نكون شركاء لكم فيما تقترفونه بحق البالد والعباد ..  خارجوا 
البالد أو اخرجونا منها.. بإمكانكم ان تغرروا على مجلس األمن ثانية 
وتزعموا أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني هم 
من يمثلون جماعة اإلخوان المسلمين في اليمن  ويجب ان يحظر 
نشاطهم من الحياة السياسية وزجهم في السجون ومصادرة 
أموالهم وحقوقهم، فقد سبق لكم ان نجحتم ومددتم ألنفسكم 
على طريقة جنراالت أمريكا الالتينية ولم يعترض عليكم أحدًا.

أتعبتم الشعب صياحًا ونياحًا.. اختصروا الطريق واحظروا  نشاط 
المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف، واعتقلوا كل من عمل مع النظام 
السابق .. إنه لشرف لهم من أن يقبلوا بقوانين عنصرية تفرق بين 

أبناء اليمن الواحد..
المهم نفذوا المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني.. لن تستطيعوا وإن استطعتم مع ح��زب اإلص��الح ان 
تسترجعوا حديقة 21 مارس فسنقول لكم لقد انجزتم  المهمة 

الكبرى فشكرًا..
لقد أبهرتمونا وانتم تدوشوننا ضجيجًا عن بطوالت وهمية 
متعلقة بإلغاء اتفاقية الغاز.. فواصلوا السير بنشاط وهمة 
إللغاء كل اتفاقيات  الحدود التي وقعها النظام السابق مع دول 

الجوار ايضًا.. 

بدر بن عقيل

)عقول(
ت��ق��ول:  تعجبني حكمة صينية 
)ال���ع���ق���ول ال��ص��غ��ي��رة ت��ن��اق��ش في 
االش���خ���اص، وال��ع��ق��ول المتوسطة 
ت��ن��اق��ش ف��ي األش���ي���اء، أم���ا ال��ع��ق��ول 

الكبيرة فإنها تناقش في المبادئ(.

) معرفة (
الطفل يعرف أمه من ابتسامتها.. 
والرجل الذكي يعرف معادن الناس 

من ابتساماتهم...

) ضياع (
قالوا ) أعمى يقود مفّتح (

العالم عندما يسترشد بالجاهل...!! 
قال بشار:

أعمى يقود بصيرًا ال أب��ا لكم
ل من كانت العميان تهديه

ّ
قد ض

) سقوط (
إذا س��ق��ط��ت م���ن ع��ي��ن��ي....ف��م��ن 

الصعب أن تعود إليها مّرةُ ثانية..

)نميمة (
.. إنها سهم 

ً
ياصاحبي: كفى نميمة

قاتل..
ياصاحبي: دع الخلق على الخالق..

) طغاة (
لو اكتشف الطغاة سالسل تكّبل 

وتقّيد العقول..لفعلوها..!!

عبدالله الصعفاني

»دبور« أردوغان..!!

من غير المعروف من ال��ذي ربط  
ح��م��اره بجانب األخ����ر.. تركيا أم 

العرب ..
♢  لكن المؤكد أن تبّني رجب طيب أردوغان 
للربيع وشعار رابعة أفسد حال العرب وحال 

تركيا معًا..
♢  بعد أن تم ربط الحمار التركي جنبًا إلى 
جنب مع الحمار العربي أو العكس صار »الدبور« 
يتسيد العناوين والتفاصيل هنا وهناك.. وتبقى 
الفروق وفقًا لالقتراب واالبتعاد عن أوروبا ألن 
ضفاف خليج البوسفور تبقى أقل بكثير من 
المسافة الفاصلة بين الشاطئين العربي واألوربي 

للبحر األبيض المتوسط.
♢  في األسبوع الماضي زار أردوغان بروكسل 
في أول زي��ارة بعد خمس سنوات انقطاع.. 
وهناك تعرض للتقريع وهو يواصل قرع الباب 

طلبًا للدخول في منظومة االتحاد األوربي.
♢  هناك تعرض للتقريع واالنتقاد من زعماء 
االت��ح��اد األورب���ي بسبب حملته على القضاء 
والشرطة، وهي الحملة التي روعت المستثمرين 
ألنه ال حديث عن االستثمار في أجواء يغيب 
عنها القضاء العادل النزيه والشرطة القادرة 

على بسط نفوذ القانون.
♢  كما يحدث في بعض البلدان العربية 
انتهج أردوغ���ان اإلق��ص��اء بما ف��ي ذل��ك فصل 
المئات من ضباط الشرطة التركية من عملهم 
أو نقلهم إل��ى أعمال أخ��رى ،وسعى لتشديد 
القيود على المحاكم ردًا على تحقيق في فساد 

هز حزب العدالة والتنمية الحاكم.
♢  وف��ي عملية تطهير فصلت أو نقلت 
الحكومة التركية قرابة خمسمائة من أفراد 
ال��ش��رط��ة ف��ي س��ي��اق عملية داخ���ل ج��ه��ازي 
الشرطة والقضاء للتغطية على الفضيحة  ما 
دفع رئيس المفوضية األوربية جوزيه مانويل 
إلب���الغ أردوغ����ان ب��أن اح��ت��رام حكم القانون 
واستقالل القضاء من أساسيات الديمقراطية 
وشرطان الزمان لعضوية االتحاد األوربي الذي 

طال انتظار تركيا على أبوابه.
♢  وعلى غير عادته استقبل أردوغان هذا 
التأنيب والتقريع كأي طالب جمع بين عدم حل 
الواجب وبين االفتقار للشجاعة التي طالما حاول 

أن يلف نفسه بها.
♢  وبالعودة إلى حمار أردوغ��ان فإنهم في 
تركيا أحسن ح��ااًل على األق��ل ألن رج��ال األمن 
هناك ال يتعرضون لالغتيال فيما الحكومات 
العربية تتفرج على نزيف دماء رجال الجيش 

واألمن بدماء باردة..!

chief@almethaq.netتأسست عام 1982م
benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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بن دغر رئيسًا للمنظمة العربية 
لتكنولوجيا االتصال والمعلومات

ن��ت��خ��ب��ت الجمعية   ا
العمومية للمنظمة 
العربية لتكنولوجيا االتصال 
وال���م���ع���ل���وم���ات، ال���دك���ت���ور 
احمد عبيد ب��ن دغ��ر- وزي��ر 
االتصاالت وتقنية المعلومات- 
رئيسًا للمنظمة للدورة الثالثة 
ع����ش����رة، وم���ق���ره���ا ت��ون��س 

العاصمة.
جاء ذلك في الجلسة الختامية 
ل����ل����دورة ال����� 13 الج��ت��م��اع 
الجمعية العمومية للمنظمة 
التي عقدت على مدى يومين 
بتونس بمشاركة اليمن والدول 
األعضاء بالمنظمة وذلك باعتباره عضوًا في مجلس المنظمة إلى 

جانب سبع دول عربية فقط .
وق��د تسلم الدكتور بن دغ��ر رئاسة المنظمة من وزي��ر النقل 
واالتصاالت بسلطنة عمان الشقيقة الدكتور أحمد بن محمد بن 

سالم الفطيسي- الرئيس السابق للمنظمة.
وأعرب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن تقديره البالغ للجمعية 
العمومية للمنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال والمعلومات التي 
وضعت ثقتها لقيادة االتصاالت وتقنية المعلومات في الجمهورية 

اليمنية، لترأس المنظمة في دورتها القادمة .
مؤكدا أن اليمن ستعمل مع كافة أعضاء المنظمة في سبيل تفعيل 
التعاون العربي المشترك في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، وبما 
يرسي استراتيجيات إقليمية تساهم في تعزيز قدرات البلدان العربية 

على مواكبة التحوالت المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع.

نطالب بحظر 
النظام السابق..!

محمد أنعم

تهديد باسندوة
تهديدات محمد سالم باسندوة رئيس الحكومة وتوعده الضرب   

بيد من حديد، وفتح ملفات الفساد المزعوم.. آخر نكتة يتداولها 
الشارع اليمني.

الشعب يوشك أن يغرق في شتى أنواع الفساد بسبب هذا الشخص 

الفاشل الذي يحمي الفساد والمفسدين.. ولم يعد يثق به حتى المانحون 
أنفسهم.

ننصح باسندوة أن يقرأ التقارير الدولية ليرى بشاعة ما اقترفه بحق 
الشعب اليمني.. وليعرف من المفسد ومن المصلح.. !!

شاعر الوحدة يستحق التكريم!!

الشاعر الوطني الرائع أحمد بامجبور.. شاعر الوحدة.. مشغول  
 بانتمائه ووالئه..

ٌ
بوطنه ومعتز

في المواقف الوطنية تجد الشاعر بامجبور لسانًا وحدويًا وفي المواقف 
اإلنسانية لسان حال المستضعفين والكادحين..
ال يتنكر لجميل وطنه وال يتاجر بوحدويته..

وحين تتخاذل كلمات المثقفين وتترنح عبارات الشعراء، تربض الشجاعة 
األدبية في براثن بامجبور!!

ب هذا الشاعر الذي أفنى عقودًا يتغنى بوطنه في ِحله  ل لماذا ُيغيَّ نتساء
وترحاله.. وهل ما قدمه ال يستحق حظوظ التكريم!!

»الصالح«!! إعالم »اإلصالح« يستغيث ب� العقوبات.. تعني فشل الحوار!!

بالتزامن مع احتدام المواجهات  
المسلحة بين جماعة االص��الح 
»االخوان المسلمين في اليمن« وجماعة 
الحوثي بمحافظتى ع��م��ران وصنعاء، 
سارعت مواقع اخبارية  تابعة لجماعة 
االخوان لترويج أكاذيب وشائعات زعمت 
فيها تواجد مسلحين حول منزل الزعيم 

علي عبدالله صالح -رئ��ي��س المؤتمر 
الشعبي العام.

وسخر مواطنون من سكان المنطقة 
من ه��ذه التناوالت وقالوا انها تهدف 
لصرف االنظار عن اخبار المواجهات 
المسلحة ب��ي��ن ش��رك��اء ال��م��ش��ت��رك في 

محافظة عمران.

يتعرض الشعب اليمني منذ أكثر  
من عامين لعقوبات تنكيل وقتل 
جماعي وتمييز عنصري بين ابنائه وتصفيات 
لخيرة رجاله.. ونهب ألمواله وسياسة تجويع 

صارت تهدد أكثر من 10 ماليين بالموت.
وعندما يهدد مجلس جمال بنعمر بمعاقبة 

عي أن  ما يسميه بالنظام السابق.. وهو يدَّ
مؤتمر ال��ح��وار نجح وق��دم تجربة متميزة 

فهذا التناقض فاضح..
فالتهديد بالعقوبات لمجرد محاولة االنتقام 
من شعب يرفض الوصاية على بالده ستكون 

مجازفة غير محمودة العواقب.


