
بدر بن عقيل

(مركز)
قالوا في المثل الشعبي: «إذا قد 

الوجع في الرأس وين العافية؟».
أليس هو مركز العقل.. والدماغ.. 

والتفكير..؟

(هروب)
ـــوشـــاة.. مـــن مــديــنــة الــبــغــض وال
وتكميم أفــواه العشاق.. هربت إلى 
مدينتك الجميلة أطلب حق اللجوء 

العاطفي..!!

(فقر)
ال تتعشم خيرًا ممن اكتوى بنار 

الفقر طويًال..!!
 قال الشاعر:

مستحدث النعمة ال ترِجِه
أحـــشـــاؤه مــمــلــؤة  فقر

(ضجيج)
في ضوضاء وزحام المدن الكبيرة.. 

ال تجدي الهمسة نفعًا..!!

( القلم)
يقول سهل بن هارون «القلم أنف 
الضمير.. إذا رعــف أعلن أســـراره.. 

وأبان آثاره».

( (تحدٍّ
من أعظم أنواع التحّدي أن تضحك.. 

والدموع تذرف من عينيك..!!

عبدالله الصعفاني

يا خيبة المسعى..!!

ــن بــعــضــه.. فالوجع   ــحــال م ال
واحد.. والهموم تعود إلى ذات 

المنشأ وان اختلفت األرقام والنسب.
* هو ربيع شبابي وسلمي أيضًا وفقًا 
لشعار مابعد بوعزيزي «الشعب يريد» 
إال أن هــذا الربيع حمل معه موجات 
عنف عاصفة إحـــدى مالمحها هذه 
العمليات النوعية المتمثلة في اقتحام 
السجون الممتدة من مصر إلى اليمن 

وحتى ليبيا..
Æ  فقط اعمل تعديًال بسيطًا في 
األرقــام حيث ما أن هرب ٩٢ سجينًا 
من أحد السجون الليبية حتى هرب ٢٩ 
سجينًا من السجن المركزي بصنعاء .. 
هو تبادل المواقع بين الرقمين  «٢» و 
«٩» وهي أرقام على أي حال أهون من 
فرار ٥٠٠ سجين في أفغانستان حيث 

الداعي الجهادي واحد.
Æ  يقف وراء هذه العمليات التي تبذر 
لعمليات أكبر وأخطر انفتاح حدود 
وانــكــشــاف أجــهــزة وعمليات خطف 
لرهائن يجري اإلفراج عنهم بصفقات 
ومقايضات محكومة بأموال خليجية 
اإلشارة إليها من قبيل طحن الطحين 

وتعريف المعروف .
Æ  هنا أو هناك تجهر المجتمعات 
المغلوبة بالقول : صارت األوضاع أسوأ 
ــفــالت األمني  مما قبل بحسابات االن
واألوضــــاع الخدماتية واالنشقاقات 
المجتمعية والمواجهات المذهبية 
والطائفية على طــريــق التقسيم.. 
والويل لمن يتكلم فهو إما ثورة مضادة 

أو بقايا نظام وبقايا إمام.
Æ  ودائمًا فالضربات األقــوى يجري 
توجيهها إلــى وحــدة الجيش واألمــن 
وســط ذات الحال من عــدم المبادرة 
ومتواليات الشكوى وتشكيل اللجان 
التي تدرس المزيد من الوسائل والمزيد 
مــن الــمــربــعــات األمــنــيــة والــمــزيــد من 

تدوير الزوايا.
Æ  يا خيبة المسعى في استمرار هذا 
االنفالت األمني وهذا النزيف.. ويا خيبة 
انتظار مستقبل أفضل في وجود هؤالء 

وأولئك.. هنا وهناك.

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com
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«االخوان» والعودة 
للفوضى لمواجهة 

الرئيس هادي
محمد أنعم

لعالقته باالخوان :
مصر تمنع احمد فتحي 

من دخول اراضيها
قــــالــــت مـــصـــادر  

مقربة من الفنان 
الــيــمــنــي أحــمــد فــتــحــي أن 
السلطات المصرية منعته 
من الدخول إلى أراضيها بعد 
زيارته لليمن لمشاركته في 
احتفاالت ما يسمى بثورة 

الـ١١ من فبراير.
وذكــــر مــوقــع بــراقــش 
نـــت نــقــًال عـــن صحيفة 
الــدســتــور الــمــصــريــة ان 
الفنان احمد فتحي يتمتع 
بعالقات قوية مع تنظيم 
اإلخوان في مصر واليمن 
واالمــارات ويشكل حلقة 
وصل بينهم، وهو الحامل 
األمين للرسائل من خالل 

اتخاذه الفن غطاء يتستر 
تحته عن أي شكوك من 
األجــهــزة األمنية بالبالد 

العربية وخاصة مصر.
مضيفة أن الفنان أحمد 
فتحي يتمتع بعالقات 
ـــيـــة  ـــة مــــع اإلخـــوان ـــوي ق
توكل كرمان ، مما جعل 
ــمــصــريــة  الـــســـلـــطـــات ال
تحظر دخولها البالد بعد 
قدومها من تركيا لمصر 
لمساندة اعتصام رابعة 
ــثــورة  ــعــدويــة خـــالل ال ال
الى اسقاط حكم مرسي، 
كما أصـــدرت السلطات 
ــة قــــرارًا بمنع  ــي ــارات اإلم

دخولها أراضيها.

يا رئيس.. الشعب ينتظر..

الخضمي : نجاح يقهر المرجفين

ملتقى شباب الوحدة 
يكرم أبوراس

منذ يوم ٢١ فبراير   
٢٠١٢م والشعب 
اليمني ينتظر إنهاء نزيف 
ــــاب..  الـــدم والــقــتــل واالره
لــشــعــب ينتظر تخليص  ا
ــيــن  ــمــســؤول الـــبـــالد مـــن ال
الفاشلين ولــيــس مــن ٢٥ 

يناير الماضي.

الشعب منح ثقته لكم.. 
ــيــس لـــالخـــوان ويــراهــن  ول
عــلــيــكــم لــوقــف كـــل هــذه 
المسرحيات الدامية التي 
تــشــهــدهــا صــنــعــاء وبقية 

المحافظات..
ال أحد يشك في شجاعتكم 
وقــيــادتــكــم الــحــكــيــمــة.. 

لكن بعد جريمتي وزارتــي 
الــدفــاع والسجن المركزي 
بدأ الشعب يشعر بحسرة 
وكل الصفوف القوية التي 
تقف معكم بــدأت تهتز.. 
ــفــشــل أصـــبـــح عـــدوى  ــال ف
وسيقضي على الجميع إذا 

استمرت المهادنة.

يتعرض العميد علي سالم الخضمي 
محافظ ريمة لحملة شعواء من قبل 
ــواق االصــالح وهــذه الحملة ليست  أب
ــدة فــقــد تــعــرض للعديد من  جــدي
محاوالت االغتيال التي أسفرت عن 
ــي أحــدى  ــجــروح بليغة ف اصــابــتــه ب

المرات.
ان استهداف الخضمي لم يتوقف 
ـــال هـــذه المحافظة  وهـــو يحمل آم

الناشئة وكلما حقق نجاحًا هنا أو هناك 
كشر أعداء النجاح عن أنيابهم وبذلوا 
كل مايستطيعون من أجــل تثبيط 
همته واصراره على مواصلة العمل من 
أجل انجاز مشاريع تنموية جديدة.. 
وليس غريبًا تلك الفتن التي يزرعها 
االخوان في كل مناطق ريمة من أجل 
ايقاف عملية التنمية التي حرمت منها 

ريمة ألكثر من خمسين عامًا..

سور في األمانة وكدمة في إب

إسكات القرضاوي

في أمانة العاصمة نجح مسلحون   
وبالقوة فــي تهريب ٢٩ سجينًا 
من أخطر المطلوبين أمنيًا خالل ربع ساعة 
فيما استغرقت أجهزة األمن ثالثة أيام في 
إعداد كشوفات الحضور والغياب لمساجين 

المركزي حتى تنشر صور الفارين.
وفـــي محافظة إب أحــبــطــت حــراســة 

السجن المركزي محاولة إدخال ٦٠ قرصًا 
مخدرًا داخل «كدمة».

الــواضــح أن تجهيزات واســتــعــدادات 
ــا الــقــصــوى كشف  األمـــن لــديــنــا حــدوده
مخططات أصحاب «الكدم» وال يمكنها 
ات االجــرامــيــة  كــشــف أو مــنــع االعـــتـــداء

لتنظيم القاعدة االرهابي.

أرغمت الــدوحــة على اسكات بــوق جماعة االخــوان   
المسلمين يوسف القرضاوي حيث قــررت اسكات 
مسعر الحرب واألكثر دموية بتاريخ االسالم في القاء خطبتي 

الجمعة لالسبوع الثاني..
وجاء هذا القرار بعد ان وجدت الدوحة نفسها في مواجهة مع 
سكت هذا البوق وتطفئ 

ُ
كل الدول العربية.. فما كان منها إال ان ت

نيران الفتنة التي يشعلها بين ابناء االمة الواحدة.

يبدو واضحًا ان المشهد السياسي يسير باتجاه العودة الى نفس   
الفوضى التي أشعلها االخوان في البالد عام ٢٠١١م، فبعد 
ثالث سنوات من الحوار وفي ظل جهود دولية واقليمية لتجنيب 
اليمن حربًا أهلية، هاهي جماعة االخوان المسلمين تخرج بعد التوافق 
على مخرجات الحوار الوطني الى حمل السالح في دمــاج وعمران 
وأرحب، وتتبنى من جديد الفوضى وما تسميه بثورة الساحات الثانية 
كما قالت توكل كرمان في إب، لمواجهة الرئيس عبدربه منصور 

هادي.
إن هذه التداعيات والتحرك المريب ميدانيًا والتحشيد والتعبئة 
والتحريض الذي يشنه االخوان عبر منابر المساجد وساحات التغرير 
عبر أبواقهم االعالمية وايضًا الرسمي، بالتأكيد اليمكن اعتبارها 
ورقة ضغط  على الرئيس هادي لتحقيق مطالبهم التي ال تعد وال 
تحصى، كما يتبعون هذه االساليب للحصول على قــرارات تمكن 
عناصرهم من تولي مناصب كبيرة في الجيش واالمن والجهاز المدني.. 
التصعيد يظهر االخوان انهم يسعون الى تحقيق اهداف خفية بعد 
ان وجدوا أنفسهم يتلقون الهزيمة تلو األخرى عسكريًا في معاقلهم 
الحصينة في أرحب وحاشد وغيرهما أمام الحوثيين.. معتقدين 
ان هزائمهم في تلك المواجهات يعود سببها الى تخلي الرئيس 
عبدربه منصور هادي عنهم وعدم اشراك الجيش في معاركهم 

ضد الحوثيين، وان هناك توجهًا إلضعافهم ضمن مخطط اقليمي 
يستهدفهم مستقبًال، خصوصًا بعد تلك الضربات المؤلمة التي 

تعرضوا لها في حاشد وأرحب والجوف.
لذا فقد سارع االخوان الى إعادة تبني سالح الفوضى في المحافظات 
لتجميع عناصرهم ورفع معنوياتهم المنهارة استعدادًا لتكرار نفس 
المعركة ونفس السيناريو الذي استخدموه ضد الزعيم علي عبدالله 

صالح عام ٢٠١١م وحققوا مكاسب لم يكونوا يحلمون بها.
ان الدوافع الحقيقية وراء قرار عودة االخوان الى ساحات الفوضى 
غير معلنة حتى اآلن،، ومن السذاجة التصديق بما يلوكونه من 

 صادقين، فلماذا لم يطرحوا 
ً
مزاعم في خطابهم ولو كانوا حقاِ

قضية استرداد االموال مثًال في مؤتمر الحوار الوطني أو غيرها من 
ها حقيقة مخططهم التآمري..  القضايا األخرى التي يخفون وراء
غير ان مضامين كلمات القيادات االخوانية التي جاءت في خطبتي 
الجمعة الماضية تؤكد أن المواجهة ستكون مع الرئيس هادي.. ففي 
شارع الستين بأمانة العاصمة وعلى لسان المدعو الخديري خطيب 
الجمعة والذي يستنفر فيها عناصر التنظيم ويشيد بعودتهم 
للساحات أكثر عنفًا وزخمًا.. وقال : الثورة أتت بالرئيس هادي 

ليكمل أهدافها..
نفس هذا الخطاب يكرره خطيب الساحة في عدن المدعو السقاف 
فقد خاطب رئيس الجمهورية بقوله : إن ثــوار فبراير هم من 

دوك الى هذا المنصب.. الخ. صعَّ
بالتأكيد لقد تزامن هذا مع غزوة السجن المركزي واطالق عناصر 
متهمة بمحاولة اغتيال الرئيس هادي وغيرها نفذت مذبحة قيادة 
المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت.. وهذه العملية مهما قيل 
عنها تضع الرئيس هادي أمام العالم في وضع اليحسد عليه.. وإذا لم 
تتخذ قرارات شجاعة لما وعد سابقًا، فما حدث في السجن المركزي 
مؤامرة مدبرة تكشف عن تحالف واضــح بين االخــوان والقاعدة 

وستكون لها تأثيرات سلبية داخليًا وخارجيًا..

م ملتقى شباب الوحدة االمين العام المساعد للمؤتمر    كرَّ
الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس بدرع الوحدة 
تقديرًا لمواقفه وأدواره الوطنية المشرفة في خدمة الوطن 
والمؤتمر الشعبي العام ولمسيرته الوطنية البارزة في ترسيخ 

الحكم المحلي وقاعدة المشاركة الشعبية في الحكم.
وخالل التكريم قال االستاذ محسن النقيب أن تكريمهم الشيخ 
صادق أمين ابوراس هو عرفان وتقدير لمواقفه ولخدمته الوطن 
والدولة خالل فترة توليه لعدد من المناصب في الحكومة وكذلك 

في المؤتمر الشعبي العام.
من جانبه عبر الشيخ صادق أمين ابوراس عن شكره وتقديره 
لملتقى شباب الوحدة على تكريمهم متمنيًا لهم المزيد من 

التوفيق والنجاح في أعمالهم وأنشطتهم الوطنية.


