
بدر بن عقيل

(أسعي)
ل على الله سبحانه وتعالى..

ّ
توك

وّجــــد وســّعــي تــنــال لــقــمــة العيش 
الشريفة..يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم( لو أتكلتم على الله حق 
توكله،،لرزقتم كما تـــرزق الطير 

تغدو خماصًا وتعود بطانًا)

(تأشيرة )
ـــون...ســـرعـــان  ـــب ـــطـــي ــــاس ال ــــن ال
مانمنحهم تأشيرة دخول دائمة إلى 

شغاف قلوبنا..!!!

(تشّبث )
قــالــوا فــي المثل الشعبي ( بــالدي 

ولوعلى شربة ماء)
ــه الــوفــاء..والــعــرفــان..والــتــشــّبــث  إن

بمسقط الرأس.

(الديك)
ــســاعــة.. انتهى  فــي عصرمنبه ال
عصر منبه الديك..بل ولم نعد نصغي 

لصراخه كثيرا...!!

(الحاسد)
بالصبر....يموت الحاسد بغيظه...!! 

قال الشاعر:
أصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله

فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ماتأكله

(ساخنة)
العيون المقهورة.. هي التي تذرف 

الدموع الساخنة...!!

عبدالله الصعفاني

أوغاد المعونات 
المشبوهة..!!

تحت شعارات حقوق اإلنسان    
ضاعت حقوق األوطان واإلنسان 
معًا..حدث هــذا الضياع قبل الربيع 
وبعد تحوله إلــى خريف .. وال تزال 
الرقاب تحت السكاكين.. والحظوا 
كم نزف الشعب اليمني من دماء أبنائه 

خالل فترة زمنية قصيرة..
½  هي فوضى ، لكنهم أضافوا عليها 
" الخالقة " ليتوارى " الــخــالق" مع 
األخــالق وســط اعــتــراف متأخر بأننا 
نعيش بالفعل أزمــة خلقية توجب 
بيته  لمستقبل وضبا ء ا زا لــقــلــق إ ا
في استيعاب ما يجري ..وهــل حقًا 
هــذه بلد الحكمة واإليــمــان وهــل من 
سبيل إلعادة صياغة القيم الوطنية 

اإليجابية ؟
½  مساكين ونحن نهلل للفوضى التي 
قيل بأنها خالقة فإذا هي حالقة تحلق 
الهدوء بالفزع .. والسكينة بالتوتر 
واآلدمية بتوحش شاهدناه في جريمة 
مستشفى العرضي وما قبله وما بعده.
½  بهذه الفوضى ها نحن نستبدل 
الدولة بالمليشيات والوحدة بالتقسيم 
واإلنسجام القبلي بالتنافر المشيخي 
والــتــعــايــش بــالــتــحــريــض المذهبي 
والطائفي ، فهل مثل هــذه األمــور 
تخدم اإلنسان أو تتصل بمعطيات 

بناء األوطان؟!!
½  شياطين وأوغــاد أولئك الذين 
وا لنا بفتات معونات حققوا بها  جــاء
مــا لــم يحققه الــغــزو المسلح وسط 
غيبوبة مؤسسات دولة لم تراقب الله 

في الوطن أو المواطنين.
½  استخدام سيء لمعونات مشبوهة 
فــرضــت مــفــاهــيــم مــعــكــوســة تــرى 
الوطنية تعصبًا والدين حروب مذاهب 
والوقاحة شجاعة أدبية والعدوانية 
صفة إيجابية في المحاور التلفزيوني 
النافخ في صراع الديكة..ال حول وال 

قوة إال بالله.

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

contact@almethaq.net

 العدد (١٦٩٧)
االثنني :   ١٠/ ٢/ ٢٠١٤م 

  اِّـوافق :١٠/ ربيع ثاني / ١٤٣٥هـ
Issue (1697)

Monday:10 Fep.  2014

الحبيشي والصوفي مبروك الثقة
صــدور قــراري رئيس  

المؤتمر الشعبي العام 
بتعيين االستاذ احمد الحبيشي 
رئيسًا للمركز االعالمي للمؤتمر 
واالســتــاذ فيصل الصوفي نائبًا 
لرئيس الــمــركــز، سيعود على 
االعالم المؤتمري بمنفعة كبرى، 
فما يمتلكه المفكر الحبيشي 

والــكــاتــب المتألق الصوفي من 
ات عميقة وحصافة تحليل  قراء
ومـــخـــزون ثــقــافــي يــعــد منهًال 
يستوجب على االعالم المؤتمري 

وروده واالستفادة منه..
ــمــيــثــاق« تهنئ  صحيفة «ال
لحبيشي والصوفي  لزميلين ا ا

وتتمنى لهما التوفيق والنجاح.

«أبو فاس».. والضحية التالي..

في فبراير ٢٠١١م غدر االخوان بالزعيم علي عبدالله صالح بعد أن   
استقووا بعيال الشيخ والجنرال العجوز، ولكنهم فشلوا أمام صمود 

الشعب الذي دافع عنه في كل مدينة وقرية..
ــي شهر فبراير  ــيــوم وف وال

٢٠١٤م هــا هــو حــزب 
االخـــوان يغدر بعيال 
الشيخ عبدالله األحمر 
وتــــركــــهــــم فــريــســة 

سهلة ألعدائهم.. ويخرج 
ــيــدومــي مــغــردًا  االســتــاذ محمد ال
بنكرانه لهم زاعــمــًا أن التجمع 
اليمني لإلصالح حــزب سلمي.. 

وعلى من يا هامان..
ومثلما تفجر بيت الله في 

النهدين خطط االخوان 
لشيخ  ا بيت  لتفجير 
بـــعـــمـــران بــطــريــقــة 

تآمرية قذرة..
ويـــبـــقـــى الــــســــؤال 
األهــــم مــن الضحية 
ــو  ــيــة لـــحـــزب أب ــال ــت ال

فاس..؟

سالمات أستاذ
األستاذ  

احــمــد 
محمد الزهيري 
-عــضــو اللجنة 
الــعــامــة رئيس 
الـــــــــــدائـــــــــــرة 
ــتــنــظــيــمــيــة  ال
للمؤتمر سافر، 
الــخــمــيــس، في 
رحــلــة عالجية 
الى ألمانيا حيث 

سيجري عملية جــراحــيــة.. نسأل 
الله له الشفاء وأن يعود الى أرض 
ــوطــن بصحة وعــافــيــة ليواصل  ال
دوره الوطني والتنظيمي في هذه 
المرحلة الحساسة.. واليمن بأمس 
الحاجة لرجاٍل أمثال االستاذ احمد 

الزهيري.

ـــم مــنــطــلــقــًا  ـــطـــق ـــــــرون ال ت
ـــه  ـــرَس  حـــــامـــــًال غ

ُ
ـــحـــط ـــف ي

مــــنــــًا  أ ــــوا  ــــم ــــظــــل ت ال ال  أ
يـــهـــّب ( ُمـــقـــِدمـــًا ) نــفــَســه 

ـــــعـــــل الـــــداخـــــلـــــيـــــة قـــد ل
ـــمـــا ) كــبــَســه أعـــــــّدت ( رب

ـــــــالت ومــــن  ـــــــف لـــــحـــــدِّ األن
ــــب الـــرفـــَســـه ــــاه وســــب جــــن

ـــود ومـــن  ـــجـــن ـــــن قـــتـــل ال وم
أعـــــــــاد وكـــــــــرر الـــنـــكـــســـه 

ــًا  ــهــم ــت فـــــكـــــان الــــــقــــــات م
ـــك قـــــــرروا ... حــبــَســه ـــذل ل

أمن «اإلخوان» مشغول..!!

 عبدالقادر البنا

د. البعداني يدلي بشهادة حق في أوالد الزعيم تجاه أوالد األحمر

أشـــاد األكــاديــمــي والباحث  
السياسي اليمني, الدكتور 
كــمــال البعداني بسمو خلق وترفع 
أقــارب الرئيس اليمني السابق, علي 
عبدالله صالح وإمساكهم عن التعليق 
بالتشفي أو غيره لما تعرض له أوالد 
ــمــرحــوم عــبــدالــلــه األحــمــر  الــشــيــخ ال
في حربهم مع الحوثيين بمحافظة 

عمران.
ودون البعداني المعروف بمناهضته للتمدد الحوثي: ”كلمة 

إنصاف في حق اقارب الزعيم  في 
صفحته بموقع التواصل فيسبوك 

قائًال:
”لــقــد دخــلــت صفحتي طــارق 
ــمــرحــوم محمد  ويــحــيــى أوالد ال
عبدالله صالح وكانت المفاجأة أني 
لم اجد فيها أي نوع من التشفي بما 

حصل ألوالد االحمر.“
مضيفًا: ”بل إنهم لم يتطرقوا 

أو يعلقوا على هذا األمر . وقد أكبرت فيهم هذا التصرف“.

١١ فبراير.. والجبهة الوطنية

ــن خــبــث االخـــــوان المسلمين أنهم   م
يحتفلون بيوم ١١ فبراير.. فهذا اليوم 
هو الذي تم فيه تأسيس ما كانت تسمى بالجبهة 
الوطنية الديمقراطية والتي ارتبط اسمها 
بالعديد من أعمال التخريب وقام االخوان باسم 
محاربة الشيوعيين بأعمال تنكيل في المناطق 
الوسطى وغيرها لكل القوى السياسية وارتكبوا 
مجازر بحق اآلالف من األبرياء.. وغنموا أمواًال 
ــذا ال عجب أن يحتفلوا  وأسلحة ومــنــاصــب.. ل
بنفس يوم تأسيس الجبهة الوطنية، فباسم 
الشباب حصل االخوان على نصف السلطة.. لكن 
المؤشرات تؤكد انهم سيواجهون نفس النهاية 

التي انتهت بها الجبهة الوطنية.!!

حميد والحوار الحزين!!

بدا الشيخ حميد  
األحـــــــمـــــــر فـــي 
ــه فــي صحيفة  مقابلة ل
«المصدر» متخبطًا في 
ــًا في  ــن مـــفـــرداتـــه وحــزي
استرجاع الماضي القريب 

لحربه مع الحوثي.

ة  ومـــا ان أكــمــلــت قـــراء
المقابلة حتى كانت صورة 
ــك الخليفة األندلسي  ذل
الـــذي كــان يبكي لضياع 
مــلــكــه وأمــــه تــخــاطــبــه : 
ــك لم  ــل ــى م «التـــبـــِك عــل
تحافظ عليه كالرجال»!!

في ذكرى رحيل المرشدي وعلوي 
قبل  

أيــام 
مرت الذكرى 
األولــى لرحيل 
فـــنـــان الــيــمــن 
الكبير محمد 
مــرشــد نــاجــي 
والـــــــذكـــــــرى 
ــــــعــــــة  ــــــراب ال

لرحيل الفنان فيصل علوي.
تستشعر الساحة الفنية والوطنية 
حجم الغياب الذي تعانيه لفقد اثنين 
من أجمل األصوات التي انجبتها اليمن.
ـــع الــمــدنــدنــة  رغــــم كــثــرة األصـــاب
والكلمات التي تقال على أفواه المغنين 
إّال أنها لم تستطع سد هذا الفراغ ذلك 

أن الــمــرشــدي 
ــحــب  عـــــرف ال
ــة  ــداي ــب ــذ ال مــن
ــــه لــفــنــه  ــــب ح
ــــــوطــــــنــــــه  ول
ـــهـــوره.  وجـــم
الجميع شماًال 
وجنوبًا منحوه 
اصـــــواتـــــهـــــم 
واجمعوا عليه ليقول بالنيابة عنهم: 

أنا الشعب.
وكيفما شئت أغنيه سماعية أو 
راقصة لن تجد أفضل منها لدى علوي.
تستذكره محافظة لحج بالذات 
فيرد عليها «حرام يا ناس تصحوني 

وأنا نايم».


