
يتعرض المؤتمر الشعبي العام لمؤامرة خطيرة جدًا ال تكمن   
فصولها البشعة في تصفية قياداته فقط وإنما في اجتثاث 
كل أعضائه.. فالترويج لالنقالب المزعوم ليس اال جزئية من هذه 
المؤامرة التي باتت فصولها وأطرافها مفضوحة والتي جرى اإلعداد 

لها بنفس وحشية المؤامرات السابقة.
اليوم المطلوب من أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف وكل الشرفاء في الوطن أن يقفوا وقفة وطنية مسؤولة 
الى جانب الزعيم صالح والرئيس هادي باعتبارهما يمثالن صمام 
أمان للمؤتمر ولليمن، فضرب الوحدة التنظيمية للمؤتمر الشعبي 
ات الشخصية والنفخ في نيران  العام وتغذيتها بالتعصبات والوالء
المناطقية وغيرها تعد أبشع من تلك المؤامرة التي استهدفت قيادة 

المؤتمر في جمعة رجب ٣ يونيو ٢٠١١م..
 وإذا نجح المتآمرون في ضرب هذه الوحدة الداخلية للمؤتمر والتي 
ظلت صلبة وقوية وعصية خالل انقالب ٢٠١١م، وبفضل صمودها 
االسطوري سقط ذلك االنقالب وفشلت مؤامرة االستيالء على السلطة 
بالقوة، فإن ذلك يعني سقوط اليمن في الفوضى وليس المؤتمر فقط..
اليوم.. الجميع يواجهون المؤامرة، والذين لم يترددوا في ارتكاب 
جريمة مسجد الرئاسة يسعون إلسقاط اليمن ووحدته من خالل 
مؤامرة شق صف المؤتمر ومحاولة تفجير صراع بين أبرز قياداته 
التاريخية ومصادر قوته ممن يراهن الشعب على حكمتهم السياسية 
وخبراتهم القيادية في إفشال وتفويت الفرصة على أعداء شعبنا 

وتنظيمنا الرائد الذين يتربصون به شرًا.

محاوالت اإليقاع بين الزعيم صالح والرئيس هادي خطوة أولى 
للتخلص من أحدهما لالنقضاض على اآلخر والتخلص منه إلشعال 

حرب أهلية في طول البالد وعرضها..
وما يبعث على االطمئنان أن اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف 
الوطني قد استطاعوا التعامل بحكمة وعقالنية وبمسؤولية وطنية 
عالية سواء مع عملية اقتحام قناة «اليمن اليوم» أو حصار جامع 
«الصالح» وقبل هذا وذاك مع الترويج لالنقالب المزعوم على الرئيس 

هادي.
.. إن توالي الضربات الموجعة بدءًا من إطالق تهمة «االنقالب» 

ً
حقيقة

الى «القناة» الى «التعديل الحكومي» الى جامع «الصالح» كلها ليست 
عفوية وكان يراد من ورائها ردة فعل لتفجير صراع بين الزعيم 
صالح والرئيس هادي، لكن ذلك كان من المستحيل أن يحدث في ظل 

قيادة الزعيم الصالح الذي امتص تلك الضربات وتعامل معها بحكمة 
وحنكة في اجتماعات اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني.
وبالتالي فإن أولويات أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف والشرفاء من أبناء شعبنا اليمني العظيم في هذه اللحظات 
الحرجة أن ندافع بقوة عن الوحدة الداخلية للمؤتمر ونتصدى لذلك 
ة للزعيم صالح  الطابور الخامس الذي يحاول شق الصف سواء باإلساء
أو الرئيس هادي.. والتأكيد على ضرورة التمسك بالنظام الداخلي 
للمؤتمر والقرارات الصادرة عن مؤتمراته العامة واجتماعات اللجنة 

العامة.
كما يجب أن يظل الجميع في حالة يقظة عالية، فالمؤامرة ليست 
ضد المؤتمر الشعبي العام فقط، بل إنها تهدف من وراء إشغال أو 
إشعال أزمة داخل المؤتمر الى اسقاط محافظات جنوبية بيد عناصر 
القاعدة، وبالمقابل تفجير حرب مذهبية في الشمال، وهذا بات هو 
الخيار الوحيد أمام قوى التآمر واالرهاب لالستيالء على النظام بنفس 
مخطط «داعش» في العراق هروبًا من تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني.
إن معركة الوطن الحقيقية ال يجب أن تكون داخل قيادة المؤتمر، 
فهناك معارك أولى ومصيرية يخوضها ببسالة أبطال قواتنا المسلحة 
واألمن وبدعم ومساندة شعبية تتطلب اصطفافًا وطنيًا الى جانب 
القيادة السياسية التي تواجه ضغوطات لوقف تلك الحرب.. من ِقَبل 
قوى التآمر التي تهلل وتزغرد فرحًا بجر قيادة المؤتمر إلى خالفات 

ومعارك داخلية ال تخدم سوى اإلرهابيين.. فهل من مّدكر؟!

محمد أنعم

بدر بن عقيل

(المستحيل)
ال تــطــلــب الــمــســتــحــيــل.. إنــك 

كالقابض على الماء..!!
قال الشاعر:

فأصبحت من ليلى الغداة كقابض
 على الماء خانته فروج األصابع

(نوافير)
من بين كل النوافير في العالم 
تظل نوافير مدينة روما االيطالية 
قطعة أثرية تشكل عنصرًا مهمًا 

في تراث المدينة الفني..

(قف..)
إذا أنت دائمًا حامل سكينك على 
ــك: قف..عند  ــه..اقــول ل ــل عــبــاد ال

حدك !!

(دراية)
قال الشاعر:

فدع يا عاذلي لومي فإني
 بشمس بالد أرضي منك أخبر

....وقــدهــا مقالة: (كلين أدرى 
بغدراء بيته)

( ساهرة )
 الحصون البيضاء على قمة جبل 

المكال....
إنها العيون الساهرة.. واالمينة 

على مدينة تستحق..

(وحشة)
ليست وحــشــة فــي الــعــالــم كله 
تلك التي في المدن الكبيرة...!!!

َ
ك

عبدالله الصعفاني

مزاد الفجور..!!   

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

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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من يشحنون رئاتهم وألسنتهم  
ــدار  ــفــجــور عــلــى م بــالــكــذب وال
لناس  الساعة اليستطيعون تضليل ا
بــتــفــســيــرات وتـــبـــريـــرات هـــي محض 
مــغــامــرات ستثبت األيـــام أنها لــم تكن 

محسوبة العواقب.
Þ ال يمكن لك أن تكذب صباح ومساء 
ثم تتصور أن الناس سيصدقونك.. أما 
إذا كنت في الحبكة والدبكة ثم ال تخجل 
فاغسل يدك واستعد ألن تستيقظ من 

مزاد الفجور مصدومًا.
Þ لقد كان للخصومة شرف فلماذا كل 
هذا اإلضــرار بالشرف واإلبقاء على أسوأ 
مافي الخصومة ؟ وغير خاف على لبيب 
أن في التأريخ أمثلة كثيرة على شرف 
الخصومة وهــو مــاالنــراه اليوم بحجة أن 

هذه هي السياسة..
Þ كــان كــفــار قــريــش مــثــًال يكرهون 
رســول الله صلى الله عليه وسلم ,لكن 
هذه الكراهية لم تمنعهم من االعتراف 
له بالصدق واألمانة رغم كفرهم ..يكفيك 
أن تشير إلى عيوب خصمك وستجدها 
كثيرة فلماذا تزيد لها فائض بهارات 

فاجرة.
Þ مادمت أنت وأنا قادرين على إيصال 
رسائلنا إلى بعض فلماذا النكون صادقين 
لنتجنب لعنة جاءت بنص القرآن ؟ومنذ 
متى كان الفجور شرطًا إلدارة خالف في 

موقف؟!
Þ حــتــى والــيــمــن يشهد الكثير من 
التشكيل والتغيير في مــوازيــن القوى 
بفعل تــدخــالت الالعبين اإلقليميين 
والعصا الدولية ما الــذي يمنع أن نكون 
مع الصادقين .. ثم كيف لمن يتصرفون 
مع القانون ومع المال العام ومع حريات 
الناس وكأنهم حاكمون باألمر الظالم ثم 

يتحدثون عن أخطار محدقة بالوطن..
Þ لغة االستفزاز والكذب عند أي طرف 
سياسي تأتي بنتائج عكسية وليست في 
الحقيقة سوى خادمة للخصم وإن بدت 

غير ذلك.

المؤتمر.. 
أقوى من 
المؤامرة

جامع «الصالح» 
وزنابيل «االخوان»!!

الــذيــن يــتــخــذون من   
بـــعـــض الـــمـــســـاجـــد 
أوكــــارًا لمجرميهم ومنابر 
لـــدراويـــشـــهـــم وصــنــاديــق 
لـــتـــســـوالتـــهـــم وأبـــــواقـــــًا 
«دوشـــنـــتـــهـــم» وأمـــاكـــن  لــــ
اجتماعاتهم ومخططاتهم 
ومخازن ألسلحتهم ومصّحات 
«لمالذيعهم».. يعتقدون 
أن اآلخرين مصابون بنفس 

أمراضهم!!
«زنــابــيــل» االخـــــوان ومــن 
ــوا  عـــلـــى شــاكــلــتــهــم جــعــل
بعض «بــيــوت الــلــه» متاجر 
للتحريض والتغرير والفتاوى 

وتوزيع الصكوك والغفران.
ــــم يـــقـــفـــوا عــنــد  ــــــؤالء ل ه
سيطرتهم على ٩٠٪ من 
ــبــالد، بــل نجدهم  مساجد ال
يتقاتلون مــع غيرهم على 

الـ١٠٪ الباقية..
بــل وصــل بهم «الــلــهــاث» 
و«الهوس» للوصول الى جامع 
ــح» الـــذي يــعــد أهــم  ــصــال «ال
معلم حضاري وإسالمي في 
اليمن إضافة الى كونه من أهم 
الصروح اإلسالمية في العالم 
التي تقدم الدين االسالمي 
كـــمـــا جـــــاء بــــه الــمــصــطــفــى 
صــلــى الــلــه عليه وســلــم من 
خـــالل عــلــمــاء مــشــهــود لهم 

بالوسطية واالعتدال.
هاهم علماء التطرف وقادة 
االرهاب يحرضون بكل وقاحة 
على هذا المعلم العظيم الذي 
لم يتلطخ بخطاب التطرف 
وعقلية التخلف منذ تأسيسه 
على يد الزعيم علي عبدالله 
صالح.. وسيظل كذلك مهما 

مكر «الزنابيل»!!

يبدو أن المطبخ التآمري «االخــوانــي» استطاع من خــالل بث   
الشائعات المكثفة منذ احتجاجات األربعاء الماضي على إشغال 

«المصدر المؤتمري» الذي تفرغ للرد والنفي..
«المصدر المؤتمري» هذه المرة، وكيف  ال ندري أيش اللي حصل لـ
سمح لنفسه بإهدار وقته للرد على تلك «الخزعبالت» الصادرة عن 

«أبواق» معروفة بكذبها وافترائها وإفكها!!
نتمنى على «مصدرنا المؤتمري» أال ينشغل بما قالوا عما نريد أن 

نقول!!

«مصدرنا المؤتمري»:

 أيش اللي حصل؟!!
أخطأتم 
الغزوووة!!

بإمكان الذين ذهبوا مدججين   
بأسلحتهم المتنوعة واقتحموا 
قناة «اليمن الــيــوم» تحت مبررات 
أنها انحرفت بخطابها وأنها تحرض 
«الــخــارج» ضــد «الــداخــل» وغيرها 
ــتــي ال تهضم وال  ــررات ال ــمــب مــن ال
تستساغ بإمكان أولئك أن يطالعوا 
صحف االخــــوان وأصــدقــاء االخـــوان 
والــمــخــدوعــيــن بـــاالخـــوان وشــركــاء 
االخوان واخوان االخوان كيف تناولت 
األحــداث األخيرة حينها سيدركون 
من هو الذي يوغر الصدور باألحقاد 
ويؤلب البعض ضد البعض ويحرض 

ألعمال الفوضى والتخريب..
المرجفون في المدينة لم يكونوا في 
«اليمن اليوم».. يا هؤالء لقد أخطأتم 

الغزوووووة!!

المؤتمر..  وحماقة اإلصالح!!

لم يستطع إخوان االصالح وأبواقهم قراءة   
المشهد الراهن بدقة.. ومن غبائهم انهم 
يحاولون تجيير كل ما يحصل وفقًا لرغباتهم 

وأهوائهم وأوهامهم.
لم يستفد أو يتعظ اإلصالح من «الصفع» الذي 
تعرض له سابقًا عند كل خــالف مزعوم بين 
الزعيم والرئيس، وها هو اإلصالح يشعل مواقعه 
اإلخبارية ومقايل مشائخه بتكهنات وفبركات 

وشائعات ومزاعم على خلفية ما حدث لقناة 
«اليمن اليوم» و«جامع الصالح».

 بكل تأكيد أن تصرفات االصــالح ناتجة عن 
حماقة متوارثة، ووحده من يدفع ثمنها لكنه 

ال يعتبر!!
نقول لــإلصــالح إن المؤتمر عمالق وعندما 
-يتحرك الشيء الضخم يدفع الثمن من بجواره 

رّيين»!!
َ

من- «الِحش

«اإلخوان» يذبحون األثوار فرحًا وتشفيًا 
أظهر خطاب االخوان خالل األيام الماضية بشاعة الحقد والكراهية   

والعداء ونزعة االنتقام الذي يضمرونه ضد المؤتمر الشعبي العام، 
فمنذ يوم األربعاء كرس اإلصالح خطابه سواء عبر منابر المساجد أو عبر 
وسائل اإلعالم المختلفة لفبركة إشاعات وترويج أكاذيب وسرد قصص 

تضليل وافك ال حدود لها للتخلص من قيادات المؤتمر..
ومثلما سخروا منابر المساجد فقد سخروا اإلعالم الرسمي الى جانبهم 
في هذه المهمة القذرة، ولعل ما روجوه وبصورة فاضحة ليس فقط 
كذبة المحاولة االنقالبية بل وجود بيان االنقالب داخل قناة «اليمن اليوم».
وأبانت عملية المتابعة والرصد أن فشل االخوان بتفجير صراع بعد 

اقتحام قناة «اليمن اليوم» انتقلوا إلى شن حملة منظمة ومستفزة ضد 
الزعيم علي عبدالله صالح ومحرضة للرئيس هــادي حيث ركــزت أنه 
يقف وراء أحداث االربعاء ثم وبعد أن فشلوا سارع االخوان الى الترويج 
الخميس الماضي أن الزعيم دعا أنصاره الى مظاهرة الجمعة الماضية 
بميدان السبعين.. بيد أن الزعيم سارع الى نفي تلك التسريبات الكاذبة 

التي تروجها مطابخ االخوان.
وفي الوقت الذي خرج االخوان ليتشفوا بإغالق «اليمن اليوم» ويعتبرون 
ذلك عقابًا من الله لوقوفها إلى جانب الرئيس السيسي بمصر.. نجدهم 
في ذات الوقت ذهبوا للترويج عن وجود شبكة اتصاالت للتجسس على 

الرئيس هادي، وزعمت كذلك وجود قناصة في منارات جامع الصالح 
وأسلحة داخل المسجد أعدت لالنقالب على الرئيس، وليس أدل على 
ذلك ما كتبه بعض صحفيي االخوان ومنهم سعيد ثابت القيادي في نقابة 
الصحفيين المنتهية شرعيتهم أو ما قاله صعتر في خطبتي الجمعة 

الماضية..
وبنفس طريقة التشفي بعد جريمة تفجير جامع الرئاسة ذبح «اإلخوان» 
الذبائح فرحًا واستبشارًا بمنجزهم العظيم الذي ذبحوا معه الحريات 
والقيم واألخالق مجددًا ليؤكدوا للجميع بأنهم فئة شاذة ال ترتاح إّال 

بمناظر الدم والخراب وذلك هو نهجهم وديدنهم.


