
سندافع عن عفاش عندما تنسبون اليه تفاهات المرحلة   
االنتقالية وأخطائها وتجاوزاتها وغرقها في مستنقع فسادكم 
ومؤامراتكم.. سندافع عن عفاش عندما تتحول كلمة «عفاش» الى 
علكة تلوكونها على ألسنتكم لممارسة الكيد السياسي والتضليل 
اإلعالمي وتزوير الحقائق والوقائع وتدجين وعي الناس.. سندافع عن 
عفاش عندما تجعلون من سفاح رمزًا وطنيًا وثوريًا وتلبسونه ثوب 
الطهر والنزاهة، وقيادة مرحلة التغيير وتطلعات الشعب في الحرية 

والديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة.
سنتان ونصف مرت من عمر المرحلة االنتقالية التي أصبحت على 
أيديكم مرحلة انتقامية، عاش فيها الشعب اليمني أسوأ مراحل حياته 
على جميع المستويات، وتريدون أن تتمادوا أكثر وأكثر بهذا البؤس 

وهذا الفشل وهذا التردي.
مــاذا أنــجــزتــم؟ ســؤال يجب أن تسألوه ألنفسكم وتجيبوا عليه 
بمصداقية، إن كان يوجد لديكم بقايا ضمير وبقايا موضوعية وبقايا 
شعور وطني وإحساس بالمسؤولية التاريخية، حاولوا أن تضعوا 
أنفسكم أمام أنفسكم، وأنتم متجردون من التهم الجاهزة ومتطهرون 
من درن السياسة وشيطنة المواقف، ربما تكتشفون أن هناك وطنًا 
يتداعى ودولة تنهار، وشعبًا ُيطحن بين رحى األزمة التي طالت كثيرًا، 
وأطال من أمدها غياب حسن النوايا، والمواقف المائعة لتجار السياسة 

والدين والحروب واإلعالم.
سندافع عن عفاش عندما تجعلونه كبش فداء لفساد وزير أنهك 
ميزانية الدولة وجرع الشعب وأوقف التوظيف وجند عشرات اآلالف 

وبدد دعم المشتقات النفطية وأعفى نافذين من دفع الضرائب.
إن التضليل ال يبني أوطانًا وال يقيم دولة العدل والقانون، وال يحقق 
األهداف المشتركة لكافة أبناء الشعب، ولقد تكلمنا مرارًا أن تتجاوزوا 
عفاش بالمنجزات الملموسة وبالتغيير نحو األفضل، ال ببناء األوهام 

وبيع األحالم، والتضليل، وقلب الحقائق وتأزيم األوضاع وإلحاق فشلكم 
وفسادكم بمتهم جاهز اسمه عفاش، وتريدون منا أن نصدقكم وأن 
نضع عقولنا في ثالجة أهوائكم ومشاعركم المتجمدة، ونتحول الى دمى 
آدمية تحركنا أهدافكم ومطامعكم ونظل نردد نصًا واحدًا عن عفاش 
نختزل فيه أوجاعنا وخيباتنا ومشاكلنا في ذروة االمتهان واالحتقار 
لعقول اليمنيين ومشاعرهم، وذروة التدجين والمسخ الذي يمارس 
عليهم باسم الثورة والتغيير من قبل ساسة ونخب هذا العهد الثوري 

المفلس والعقيم.
 سندافع عن عفاش ألنه مازال متقدمًا عليكم في جميع الجوانب 
وعلى جميع المستويات، وألنه سنتان ونصف مرت في ظل حكومة 
الفشل واالرتهان لمراكز القوى والنفوذ وتجار الحروب ومافيا الفساد 
والعنجهية كانت كافية جدًا كي يستيقظ الشباب من خدركم ويعيدوا 
لذواتهم وعقولهم االعتبار، ويسخروا من خطابكم السياسي الذي 
تفضحه طوابير اإلذالل واالغتياالت اليومية والظالم الدامي الذي 
تفرضونه على الشعب،  مدركين أنه ال جديد سوى السوء والتدهور 

الذي ليس له حد أو سقف لديكم.

سندافع عن عفاش، فقد جربتم كل وسائل وأدوات التأزيم واإلرباك، 
داخل الحكومة وفي المؤسسات العسكرية واألمنية وفي الطرقات 
والشوارع ومارستم أرقى وسائل الكيد السياسي والتضليل اإلعالمي، 
اال أنكم لم تتجاوزوه ألنكم لم تنجزوا شيئًا ولم تكونوا صادقين مع 
الشعب وال مع شعاراتكم الرنانة، وعندما خرج الشعب غاضبًا في صنعاء 
يوم األربعاء التاريخي رأيتم بأم أعينكم شــرارة ثورة جياع قادمة 
سوف تقتلع جذوركم، داهمكم الفزع والرعب، فرفعتم عيار التضليل 
وفبركة االخبار الكيدية، فقلتم إنها ثورة مضادة ثم قلتم انقالبًا، 
مارستم حياله كل وسائل القمع والترهيب.. غير مدركين أن الشعب 
ضاق ذرعًا بكم وبأكاذيبكم، لمواجهة انقالب العمال المتكدسين 
على أرصفة البطالة وسائقي الدراجات النارية وسيارات األجرة الذين 
قطعتم أرزاقهم، وخريجي الجامعات الذين أغلقتم أبواب التوظيف 
في وجوههم، والمتضررين من سياسات اإلقصاء واالستبعاد، والشباب 
الذين رأوا تطلعاتهم وأحالمهم  في التغيير وبناء الدولة المدنية 
ذبح أمام أعينهم بمدية أهدافكم ومصالحكم الشخصية 

ُ
الحديثة ت

والحزبية وبغطاء إعالمي رسمي وحزبي..
سندافع عن عفاش عندمايصل اإلفــالس بكم والتحريض 
والترويج عن مخطط إنقالب عفاشي، إلى درجة محاصرة جامع 
الصالح بتلك الحجج الواهية وغيرالمقبولة، ومداهمة قناة 
اليمن اليوم ومصادرة أجهزتها وإغالقها،كونهاالتي التزمت 
بالموضوعية والمصداقية وعبرت عن نبض الشارع وهموم 
الــنــاس واحــوالــهــم الــتــي تــدهــورت بسبب فشلكم وفسادكم 
وأفتعالكم لألزمات التي يدفع ثمنها الشعب والوطن،فمتى 
تدركون أن محاولة تغطية الفشل والتبرير للفسادوالوضع اليمني 
المتدهوربمزيدمن التأزيم وفبركة األخبارالتضليلية والكيدية 
أصبحت غير مقبولة وغيرمستساغة ، واعتبروا من تقريرمجلس 

األمن األخيرالذي يدينكم بشكل صريح.

بدر بن عقيل

شقاوة
أشقى الناس جميعًا من يعادي 
الناس..ويسعى إلى خصومتهم..!!

قال الشاعر:
ولم أَر في الخطوب أشد هوًال

ــن مـــعـــاداة الــرجــال واصــعــب م
 احتراف

السارق المحترف..يسرق الكحل 
من العين..!!

-أفعال-
الكالم الجميل..اليدل دائمًا على 

االفعال الجميلة..!!

سفينة
الوطن سفينة يركبها الجميع.. 
وال بد ان يمضوا بها معًا إلى مرافئ 
السالمة.. وال احــد يملك سفينة 

نوح..!!

وقاحة
الوقح من الناس..ال يصدرعنه 

إال القبيح..!!

للتذكير
القلب الحاقد.. يأكل صاحبه..!!

عبدالله الصعفاني

أسرار التمدد ..!

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

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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ال يفاجئني هذا التمدد الالفت  
للحوثيين رغــم أنــهــم ليسوا 
بذالك العدد البشري والعتاد التسليحي 
ــذي يمكنهم مــن التوسع ليس من  ال
صعدة إلى صنعاء وإنما إلى مناطق ال 

يخطر تمددهم فيها على بال..
Ø  مــبــعــث عــــدم االســـتـــغـــراب أن 
خصومهم يرتكبون مــن األخــطــاء ما 
يجعل من المناطق بيئة حاضنة رغم 
ما يرافق ذالــك من حماسة للماكينة 
الدعائية التي كلما زادت في التخويف 
االنفعالي ظهرت النتائج على غير ما 

يشتهيه الممولون .
Ø  ومــن يقرأ شهادة الشيخ محمد 
سوار أحد مشايخ بني مطر حول ما جرى 
في المنطقة مؤخرا يضيف إلى أخطاء 
الخصوم السياسيين للحوثي أخطاء 
التدخالت الرسمية غير المدروسة..
وهكذا فإن ما يجب أن يكون مفهوما أن 
من يكسب هو من يتوغل في النسيج 
االجتماعي أكثر ويجعله بيئة حاضنة 
تبقى أهم وأخطر من أي تحشيد على 

غير هدى..
Ø  لست هنا في وارد تقييم الموقف 
السياسي او حتى األخالقي مما يجري 
ة المشهد كما هو حيث تركت  ،وإنما قراء
المؤسسات الفاسدة فراغا استطاع 
أنصار الله الحوثيون أن يواصلوا مأله 
كما تركت الوجاهات عند أبناء القبائل 
احساسًا عميقًا بأن المشايخ لم يقدموا 
للناس شيئا بقدرما استأثروا بكل شيء 
وتركوا لألخرين كتل اإلحساس بالغبن 

والقهر أيضا..
Ø  ومما ساعد هذه القوة الجديدة 
على التوسع الالفت أن الحوثيين لم 
يتهافتوا على المناصب الحكومية ولم 
يتوغلوا في الفساد المالي واإلداري أو 
يتغّولوا على الوظائف او يمارسوا إقصاء 

أو استبعاد
Ø  سبب آخــر ويتمثل فــي أن هلع 
التمكين الذي مارسه اإلصالح كطرف 
ــة ٢٠١١ جعل  استثمر أحـــداث أزم
الكتلة الشعبية األكبر إما تعقد إتفاقات 
مع الحوثيين أو يكتفون من المواقف 
تجاه توّسعه بالحياد ما أفسح الطريق 
أمــام حالة من التمدد الالفت الــذي لم 
تنفع معه أي حــمــالت دعائية رغم 
تدخل بعض قوى النفوذ الحكومي فهل 
بقي بعد ذلك من سبب للدهشة أمام 

هذا التمدد..؟!

محمد علي عناش

سندافع 
عن عفاش

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
 لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة 

بالزعيم/ علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر

 والمناضل/ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية - النائب األول-  األمين العام.. 

وإلى كافة قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره 
وجماهير شعبنا اليمني العظيم.. 

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك..
سائلين الله أن يجعله شهر خير

 وأمن واستقرار واطمئنان على الوطن والشعب..

أسرة تحرير

٧٣ ألف مواطن أمريكي في اليمن

«سوبر ساترد اي» لــ٧٠٠٠ مولود جديد
نجيب شجاع الدين

بـــدأت الــســفــارة االمريكية   
ات معامالت  لدى بالدنا اجراء
٧٠٠٠ طــلــب تــقــريــر قنصلي 
لمواليد الخارج للعام ٢٠١٤م من 
آبـــاء يحملون الجنسية المزدوجة 
االمريكية واليمنية ويقيمون حاليًا 

في اليمن.
واستضاف سفير امريكا بصنعاء 
ماثيو تولر مع موظفي القنصلية 

السبت فعالية «سوبر ساترد اي».. 
مشيرًا الى ان الوضع االداري للسفارة 
خـــالل الــعــام ٢٠١٣م اضــطــرهــا 
لتنظيم هذه الفعالية بهدف تلبية 
طلبات المواليد الجدد والتي تعد 
األعــلــى مقارنة بالوضع الطبيعي 
فــي األشــهــر األخــيــرة، وفــي الوقت 
ذاته يستمر القسم القنصلي باتخاذ 
خطوات لرفع الطاقة االستيعابية 

بشكل عام.

وتعمل سفارة الــواليــات المتحدة 
على توفير خدمات ألكثر من ٧٣ ألف 
مواطن امريكي يقيمون في اليمن كما 
تعمل على توفير خدمات قنصلية 
متكاملة للمواطنين االمريكيين بما 
في ذلك اصدار التأشيرات والمصادقة 
ــوثــائــق والــتــحــقــق مــن أمــاكــن  عــلــى ال
ــة الــمــواطــنــيــن االمريكيين  وســالم
والمساعدة في عودتهم الى الواليات 

المتحدة.

في أغرب خبر..

نقل ورش العمل من 
صنعاء إلى اسطنبول!!

في الوقت الــذي تواجه اليمن أزمة  
مالية حادة، ويعاني الشعب اليمني 
من فقر مدقع.. ُيهدد بجرعة قاتلة، نجد 
أن لجنة المرأة تنقل عقد ورشها من صنعاء 
الى اسطنبول بدعوى «الظروف األمنية» ولم 
يتم التحدث عن الظروف المادية.. طاقم 
كبير سافر الخميس الــى تركيا.. الورشة 
بدأت السبت ولمدة خمسة أيام تفاصيل صـ 

..«١٥»

العقيد االشموري يقدم بالغًا للنائب العام ضد مواقع إخبارية

تــوعــد العقيد محمد االشــمــوري  
بتقديم بــالغ الــى النائب العام ضد 
مــواقــع اخبارية قامت باستخدام صورته 
وأطلقت اتهامات كاذبة واشاعات ال صحة لها 
ومن ذلك زعمها أنه عضو بتنظيم القاعدة 

اإلرهابي..
وقــال العقيد االشــمــوري: إن تلك المواقع 
التي امتهنت الكذب سلوكًا لها اتهمته أيضًا 

بأنه أحد قيادات أعمال الشغب.. على خلفية 
أحداث األربعاء قبل الماضي بالعاصمة صنعاء.

مؤكدًا أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة 
تلك المواقع التي سببت له أضــرارًا معنوية 

ومادية، وأثرت على سير عمله.
مطالبًا برد اعتباره واالعتذار الرسمي 
له من تلك المواقع التي قامت بتشويه 

صورته واتهمته باطًال.

...
ً
اإلكرامية أوال

يشكو التجار من تكدس السلع في المخازن والركود المخيف  
في األسواق..

والناس في طوابير طويلة مشغولون ليس بهالل رمضان وإنما 
بانتظار «هالل» قاطرة البترول أو الديزل.

أما موظفو الدولة، المدني والعسكري- فينتظرون إكرامية رمضان 
على أحر من الجمر.

قطع العادة عداوة.. ومّحد بيدفع من جيبه..!!

وفاة المستثمرة الحاجة «حميدة»

في ظل هذا الصراع العبثي والقتل اليومي المجنون، لم تتحمل الحاجة  
حميدة الغادر صاحبة مجموعة مطاعم سياحية مشهورة على مستوى 

الداخل والخارج نزيف دماء شباب اليمن من حولها.
الحاجة حميدة انتقلت الى رحمة الله السبت عن عمر «٧٥» عامًا في شبام 
كوكبان، وتعد أول امرأة يمنية تقتحم مجال االستثمارات في قطاع السياحة، 
وصاحبة أشهر مطعم في شبام كوكبان.. وذاع صيتها في الداخل والخارج الى 

درجة أصبح اسمها يمثل عالمة تجارية مميزة.


