
يــواجــه «االخــــوان» فــي اليمن نهاية أســوأ   
بكثير مــن ذلـــك الــســقــوط الــمــخــزي الــذي 
تعرضت له الجماعة في مصر وتونس وليبيا ودول 
الخليج العربي وسوريا وغيرها من الدول العربية 

واالسالمية، بل والغربية أيضًا.
إن االسباب التي تقف وراء ذلك االنهيار والسقوط 
الحتمي لالخوان على المستوى العام، تتمثل في 
استمرار تكرار نفس األساليب التآمرية واالنتقام 
الــمــتــوحــش والــتــصــفــيــة واإلقـــصـــاء لــمــن يختلف 
معهم، واألخطر من كل ذلك هو ترويج األكاذيب 
واإلشاعات والمغالطات واعتبارها «جهادًا مقدسًا» 

بهدف االستيالء على السلطة.
ولعل أكثر وأخطر مهدد تواجهه جماعة االخوان 
في اليمن هو استمرار تآمرهم على الزعيم علي 
عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي الــعــام، ورمــي 
فشلهم وعجزهم عليه، غير مدركين لخطورة 
لــتــي تستفزهم وتثير  ردود الفعل الشعبية ا
غضبهم مثل تلك األكاذيب ومحاوالت التطاول على 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام، خصوصًا وأنه موحد اليمن وباني نهضتها نظرًا 
لما يحتله من مكانة عظيمة في الوجدان الوطني، 
بدليل أن الشعب اليمني لم يتخل عنه وهــو في 
غرفة االنعاش وخــرج غاضبًا يزمجر في ساحات 
الوطن يتحدى منفذي جريمة مسجد دار الرئاسة 

أن يتجاوزوا شارع الستين.

ويــزداد مقت الشارع اليمني وكراهيته لجماعة 
االخوان يومًا بعد يوم كلما ازدادوا ترويجًا لألكاذيب 
وشن حمالت التضليل والدجل واإلفك ضد الزعيم 
علي عبدالله صالح، سيما وأنها تأتي في الوقت 
الذي يحرص هذا القائد الوطني على أمن واستقرار 
الوطن وعدم إراقة الدم اليمني مهما كانت االسباب 
والدوافع، ويتناسى جروحه وآالمه ويواصل دعوته 
لكل القوى الوطنية للتسامح والتصالح من أجل 
اليمن.. غير مكترث بما تروجه أبواق االخوان من 

أكاذيب في محاولة الشعال نار فتنة في البالد.
 إن حكم الرئيس علي عبدالله صالح لليمن الذي 
استمر ٣٣ عامًا يعني تاريخ أجيال عاشت عهدًا 
ذهبيًا بحق وحقيق.. فمنذ انتخابه في ١٧ يوليو 

١٩٧٨م لرئاسة الجمهورية دلف الشعب اليمني 
عهدًا جديدًا في تاريخه.. حيث استطاع هذا القائد 
الشاب أن يقود أحــالم وتطلعات شعبه بشجاعة 
واقتدار وخالل سنوات من انتهاجه للحوار والتسامح 
والتصالح استطاع إطفاء نيران الفتن والصراعات 
التي كانت مشتعلة في كل أرجاء اليمن.. كما استطاع 
وبما يمتلكه من عبقرية وحكمة في القيادة أن 
يجمع كل أطــراف الصراع التي كانت تتقاتل في 
الساحة وترمي بأسلحتها وتمضي معه في مسيرة 

بناء الوطن خطوة خطوة..
لذا فعندما يلتف الشعب اليمني العظيم حول 
الزعيم علي عبدالله صالح اليوم ويقف ضد جماعة 
االخــوان فهذا الموقف الصادق والمخلص يؤكد 

أن الشعب لن يسمح لجماعة االخوان أن ينالوا من 
قائد وطني ورمز بحجم الزعيم علي عبدالله صالح 
ألنهم يؤمنون أن حملة التطاول ليست موجهة 
ضد الزعيم، بل تمثل عدوانًا على تاريخ ينبض 
بالحب والوفاء والفخر واالعتزاز مزروع في كل قلب 
يمني شريف.. فالزعيم استطاع أن يجسد حقيقة 
البطل االســطــوري الحاضر والعائش في وجــدان 
الشعب، باعتباره القائد الموحد لليمن ورافع راية 
الجمهورية اليمنية في ٢٢مايو ١٩٩٠م وباني 
نهضة اليمن الجديد.. ففي عهده شيدت أكثر 
من ١٦ ألف مدرسة والعديد من الجامعات ..  وتم 
استخراج النفط والغاز والعديد من المعادن.. وفي 
عهده أيضًا أعيد بناء سد مارب العظيم وبناء أكثر 
من ٣٠٠٠ سد وحاجز مائي.. وربط الوطن بشبكة 
طرقات حديثة ووصلت الكهرباء الى القرى.. وفي 
عهده عاش اليمنيون عهدًا استثنائيًا من األمن 
واألمــان واالستقرار المعيشي واالقتصادي.. وفي 
عهده خرجت األحزاب من السجون والعمل السري 
إلى ممارسة عملهم الوطني بكل حرية وكفل حقوق 
ــرأي اآلخــر.. وإعطاء  اإلنسان وحرية الصحافة وال
المرأة حقوقها.. وغيرها من المنجزات التي ال تعد 

وال تحصى.
ما ازدادوا 

َّ
 وهــكــذا نجد أن جماعة االخـــوان كل

ما ازدادت 
َّ
تحريضًا واســتــعــداًء لموحد اليمن كل

شعبيته واتسعت مساحة حب الناس له.

بدر بن عقيل

إساءة
ة الصغيرة إذا كان  أحيانا نتحمل اإلساء

قدوقع ماهو اعظم منها..!!
وعد

بقدرمايكون الوعد..بقدرمايكون 
الوفاء..قال الشاعر:

إن الكريم إذا حباك بموعد
اعــطــاك سلسآ بغير مطال

فضيحة
يــقــول مــثــل صــيــنــي(لــيــس لــإلكــذوبــة 

أرجل..لكن للفضيحة أجنحة)

تحدي
مــن أعظم انـــواع التحدي ان تضحك 

والدموع تذرف من عينيك...!!

توازن
ــا ان  ــان ــاة احــي ــحــي تــجــبــرنــا ظــــروف ال
نسير على حافة الخطر..ولكن التفقد 

توازنك..!!

قرار
القرار الشجاع..اليصدر إال من 

عقل حكيم...وراجح.

عبدالله الصعفاني

الزحف.. أين المفاجأة..؟!

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

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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اختلط حابل الكذب بنابل الفجور ..وصار  
من الصعوبة بمكان تناول المشهد من 
الناحية األخالقية ولو من باب «أن توضيح الواضحات 

من الفاضحات»..
á  ولذلك فإن األهم في تفاصيل تمدد الحوثيين 
هو اعتراف كل من ضاق ذرعــًا بهذا التمدد بأن 
ما حدث بالمطلق هو حصاد السياسات الحزبية 

والجهوية الخاطئة..
á  لم يستعن الحوثي بقوة الناتو وليس عنده 
أي كتائب بشرية صينية أو ايرانية، لكنه يجيد 
استغالل أخطاء خصومه السياسيين ،وهي بال ريب 

أخطاء بدائية.
á  في التفاصيل ودونما حاجة لطحن الطحين 
وتفسير الماء بعد الجهد بالماء..عندما ال يكون 
للمواطن مصلحة في الدفاع عن أشكال جهوية 
أضــرت به أكثر مما خدمته فإنه يلتزم الحياد , 
وعندما تتعاظم جبال األخطاء وتغيب القدوة 
والقضية عن من يرتدي «الكاكي» ال يصبح ما 

يقدمه في الميدان محل دهشة أو استغراب.
á  األمــر اآلخــر.. هذه األطماع وهــذا الجوع الى 
االستيالء على المناصب وإقصاء الناس على أساس 
الهوية الحزبية ودرجــة بعدهم عن مربع األهل 
والعشيرة انــطــوى على مغامرة أتــت بحصادها 

"العلقم" سريعًا.
á  وال يوازي حقيقة أن الدولة التي تترك فراغًا 
تجد من يمأله رغم األنف اال حقيقة أن الخطاب 
االعالمي الــذي يسيئ لآلخر بصورة تغيب عنها 
ة والصدق والموضوعية يقود مموليه  قيم المروء

الى االنكشاف.
á  ولعل ما كتبه زيــد الشامي من رأي -تأخر 
كثيرًا- ما يشير الى ضرورة المسارعة الى الصواب 
واالعتراف باألخطاء وتصحيح الموقف من أصحاب 

المظالم..
ومن يدري فقد يخفف المجيئ المتأخر من حجم 

الخسائر...من يدري؟!!

«الشعبية» في 
«مقيل» باسندوة!!

ــا كــثــيــرًا   أضــحــكــن
أحد الزمالء حضر 
لحكومة  ا لرئيس  مقيًال 
ـــٍض من  ـــع ـــاســـنـــدوة وب ب

مستشاريه..
زميلنا قــال كنت أظــن أن 
مــقــيــل بـــاســـنـــدوة مفعم 
بالنقاشات العميقة لألوضاع 
التي تعيشها البالد ولكنني 
تفاجأت أن كل الوقت الذي 
جلسته في المقيل كان حول 
أيهما شعبية أكثر صالح أم 

باسندوة؟!!!
ــل  وبـــعـــد نـــقـــاش هــزي
ومـــغـــلـــف بــالــمــجــامــلــة 
واالرتزاق.. وضع باسندوة 
قصبة «مــداعــتــه» وقــال: 

أكيد شعبيتي أكثر!!!
فقال الزبانية: إييييييه 
وهــم يتابعون «الــدخــان» 

المتالشي في الديوان!!!

محمد أنعم

الزعيم.. 
وسقوط االخوان!!

مكر جديد لإلصالح!!

في لحظة يأس وبؤس  
يــعــيــشــهــا اإلصــــالح 
خـــرج علينا رئــيــس كتلته 
ــي الــبــرلــمــان زيـــد الــشــامــي  ف
بمقترحات مبطنة بالخبث 
«االخواني» المكشوف بشأن 
الــتــقــارب بــيــن «اإلصـــــالح» 

و«المؤتمر».
هذا اإلصالح الذي لم يترك 
ــذارة» وال «شتيمة» منذ  «ق
٢٠١١م إالَّ وهــالــهــا على 

المؤتمر وقياداته..
هــذا «االصــــالح» الـــذي مـــارس كــل فنون 
الهجمات واالســتــهــدافــات واالغــتــيــاالت 
ات بحق قيادات  ــصــاء ات واالق واالعـــتـــداء

وكوادر المؤتمر..

هذا «اإلصالح» الذي أقدم 
على مــحــاوالت كثيرة من 
الدس والتآمر لخلق خالفات 
بين القيادات العليا للمؤتمر.
هذا «اإلصالح» الذي فشل 
في جر المؤتمر الــى ساحة 
الصراع المسلح في عمران 
بــعــد أن اســتــخــدم العنف 

والبلطجة.
هذا «اإلصالح» الذي ارتكب 
الــعــديــد مــن «الــحــمــاقــات»، 
أطل على المشهد السياسي 
ن  باسلوب جديد من المكر والكيد، بحثًا عمَّ

يشاركه قذارته.
وال نظن أن فــي المؤتمر مــن سينطلي 

عليهم «مكر» اإلصالح!!

المشتقات وأحداث اليوم المجهول!!

أزمة المشتقات النفطية تتفاقم في محافظات   
الجمهورية، خصوصًا في أمانة العاصمة في ظل 

صمت حكومي مخٍز..
 ال ندري حقيقة ما وراء هذا التفاقم المخيف النعدام 
المشتقات النفطية.. وماذا سيحقق من يقف وراء ذلك؟!.. 
خصوصًا وقد عرف الشعب اليمني من الذي استفاد من 

التفاقم الذي حصل قبل شهر وقاد الى أحداث األربعاء 
ه- إلصاقه  المشؤوم الذي حاولت القوى -التي وقفت وراء

في محاولة بائسة بالمؤتمر الشعبي..
نعتقد جازمين أن قمة «النذالة والقذارة» أن يعاقب 
الشعب جماعيًا مــن أجــل تحقيق مكاسب سياسية 

رخيصة!!

في اطار العبث بالمال العام 

١٠٠ ألف دوالر شهريًا لنقل 
سجائر كمران للعاصمة

علمت «الميثاق»  
ـــــصـــــادر  مـــــــن م
مطلعة ان شــركــة التبغ 
ــــي اطـــار  والـــكـــبـــريـــت وف
العبث بالمال العام وأموال 
المساهمين تــقــوم بنقل 
كـــراتـــيـــن الــســجــائــر من 
ـــى العاصمة  ــدة ال ــحــدي ال
صنعاء عبر طائرة وبكلفة 
تصل الى حوالى مائة ألف 
دوالر شهريًا مقابل نقل 

ـــف كــرتــون  كــمــيــة ٢٠ أل
ئر لتغطية طلبات  سجا
المدخنين فــي العاصمة 

وبعض المحافظات.
وأوضــحــت الــمــصــادر ان 
قيادة شركة التبغ بررت 
اسباب عملية النقل بهذه 
الكلفة الباهظة بدعوى 
وجـــــــود قــــطــــاعــــات فــي 
الطريق رغم انها ليست 

بصورة دائمة.


