
اليمن تمتلك شبابًا يعدون مفخرة لكل   
األجــيــال وقــد انبهر بمواقفهم الكبيرة 
العالم في أزمة ٢٠١١م.. حيث استطاعوا في 
أشد المواقف وأحرجها أن يقفوا مثل جبال عيبان 
وردفان وشمسان ثابتين ال تهزهم طعنات الغدر 

وال قساوة توالي ضربات التآمر والخيانة.
أمثال السفير أحمد علي عبدالله صالح ويحيى 

محمد عبدالله صالح وطارق وعمار.
الشعب يحب أبناء «عفاش» ألنــه وجــد فيهم 
الفرسان الذين يحملون حلم أمة تتوق لمستقبل 
أفــضــل.. فقد خبرهم فــي األزمـــة قـــادة للوطن 
والشعب وليس للقبيلة أو األســرة.. شباب مهما 
تقول الحثالة عنهم فلن يستطيعوا أن ينالوا 

من شباب سطروا مالحم 
البطولة والشعور بالمسؤولية وعظمة الــوالء 
للشعب والوطن الذي فاق حبهم له ألقرب الناس 

اليهم يــوم أن تعرضوا 
لمؤامرة ارهابية في مسجد دار الرئاسة.. 

يومها أثبت العميد أحمد علي قائد الحرس، 

ويحيى وعمار وطارق وغيرهم الكثير أنهم قادة 
شباب لنظام وطني وليس «عائلي» كما صورهم 
االنقالبيون ولم ينجروا وراء العواطف أو ردود 
األفعال الطائشة وهذه قيم ال يستطيع عليها 

إّال الكبار..
 ازداد الشعب حبًا لهؤالء الشباب عندما نفذوا 
قـــرارات تغييرهم دون نــقــاش.. وهاهي األيــام 
تثبت للجميع أنهم لم يخسروا شيئًا بل خسر 
الوطن فرسانًا محنكين وجديرين بحسم معركة 
المستقبل لصالح الشعب والدولة المدنية الحديثة.
وللجاحدين الــذيــن يــنــكــرون ذلــك نــقــول: إن 
«عــفــاش» بنى وطنًا ورّبــى قــادة اثبتت «الليلة 

الظلماء» أننا افتقدناهم!!

عبدالله الصعفاني

لسانك حصانك ..!!

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

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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قــالــهــا األقـــدمـــون قــبــل أن  
يــمــوتــوا "لــســانــك حصانك 
إذا صنته صانك" غير أن بعضنا 
ال يتعلم من األولين وال يستلهم 
مــواقــف الــصــادقــيــن المتقدمين 

والمتأخرين..  
Å   ليتأمل هــؤالء حولهم وهم 
يجيبون على الــســؤال هــل رأيتم 
شخصًا عوقب ألنــه لم يهرف بما 
ال يعرف ..وعلى العكس ما أكثر 
الضحايا أللسنتهم خاصة عندما 
يصبح الكذب أسلوب حياة وعالمة 
جودة سياسية وفقًا للفهم الموبوء.
Å   مــا أحــوجــنــا ألن نــقــول فقط 
مانفعل .. ما احوجنا ألن نكون مع 
الصادقين حتى نكون مع الله .. ثم 
أن الكلمة عندما تقولها صدقًا أو 

كذبًا تصبح ملكًا لألخرين..
Å   ولكل ذلك فإن "أكــذب حتى 
يصدقك الناس" هي عبارة مذبوحة 
بعبارات أقــوى تدعو إلــى الصدق 

على نحو حبل الكذب قصير..
ومن تغدى بكذبة ماتعشى بها 
.. وقبل وبعد ذلك فنحن مأمورون 
بمغادرة االنتهازية السياسية إلى 

تمثل أخالق الصادق األمين..
Å   لــســانــك حــصــانــك حــتــى في 
الممارسة السياسية  وحساباتها.. 
وعلى سبيل المثال قــال المرشح 
للرئاسة المصرية محمد سليم العوا 
لوسائل اإلعالم في لقاء قبل إعالن 

الترشح في زمن مابعد مبارك..
أنا ال أصلح للرئاسة ألنني غير قادر 
على ادارة ١٢ موظفًا يتواجدون 
فــي مكتبي.. وكــانــت النتيجة أن 
كالمه تحول إلى حجة حالت بينه 
وبين رغبته في الترشح للرئاسة..

Å   فـــعـــًال.. لسانك 
حصانك ..

 فرسان   المستقبل

كسوة العيد.. واالكرامية من بقايا «النظام السابق»
أسواق صنعاء تعيش ركودًا مريبًا.. واصحاب المحالت تظهر على    

وجوههم عالمات االكتئاب واالحباط واصحاب الزبيب وجعالة العيد 
ال أحد يلتفت إليهم.

اآلباء واألمهات يضربون أخماسًا في أسداس.. والحال يعلم الله.. 
فرحة العيد سرقها اللصوص مثلما سرقوا فرحة رمضان 

بقطع الكهرباء وافتعال أزمة المشتقات النفطية..
في محالت صنعاء القديمة الحال من بعضه، ال جديد 
الكل جالس «يهش الذباب» انتظارًا للزبائن.. أحد 
التجار يواسي جاره قائًال: خير اللهم أجعله خير.. 
ويتثاءب البعض من الملل.. وطول االنتظار.. أحدهم 
يقول لصاحبه: انت متأكد اننا في العشر األواخــر.. 
فيرد عليه: السبب أزمــة البترول أصبر.. وانتظر 
زبائن.. الله كريم.. األفضل نعتكف بالجامع الكبير..

لــم تتبق إال أيـــام مــعــدودات وأغلبية الشعب 
ينتظرون «اكرامية رمضان» رغم ان الحكومة قررت 
وقف صرف االكرامية باعتبارها من منجزات النظام 

السابق..
ومع ذلك مايزال بعض الموظفين يروجون أخبارًا 
عن اكرامية ستأتي من الخارج وكلها مجرد بيع أوهام 

للهروب من كسوة العيد..
فــي شــارع هائل أو شــارع جمال التــبــدو الصورة 
مختلفة حتى وإن شاهدت بعض االزدحام في هذا 

المحل أو ذاك فاالقبال على شراء كسوة العيد ضعيف جدًا.
تقول احدى االمهات : لقد تسلفت «فلوس»، وخرجت أكسي األوالد.. والله 
كل شيء غالي.. وعاد صاحب المحل يضيف فوق السعر قيمة الديزل أو البترول 

حق المولد الكهربائي، ومضت تذرع الشارع بحزن ذهابًا وإيابًا دون فائدة..
أكثر من أب عندما تسأله عن كسوة العيد يرد بغضب أين عيد وأين 
جنان.. خالص كل شيء ضاع.. ما بش زلط مع الحكومة ما بالكم بالموظف 

البسيط من أين له «العيد عيد العافية»..
استوقفنا إحدى األمهات فأجهشت بالبكاء وهي تحدثنا عن عدم 
قدرتها على شراء كسوة العيد ألوالد الشهيد.. قالت : انهم خمسة 
أطفال مثل العصافير.. ذهب والدهم للقتال ضد االرهابيين ولم يعد 

إّالً جثة.
وأطلقت نــهــدة عاصفة وقــالــت: الــيــوم كــل واحـــد يهتم بـــأوالده 
ــشــهــداء الـــذيـــن ضــحــوا بــحــيــاتــهــم لــهــم النكد  وأوالد ال

والحرمان.. وال أحد من المسؤولين يسأل عليهم منذ استشهد والدهم..
وقالت: نفسي يفرحوا يوم العيد لكن ما باليد حيلة.. ال أب وال عيد.. وال 

حكومة.. قاتلهم الله من كانوا السبب..
يا الله.. كل هذه األحزان واآلهات فعلها لصوص الثورة.. أمامنا معاناة 
شعب وأحزان تنهد من جورها الجبال.. وكل شخص أصبح في شوارعنا 
قصة أوجاع وأحزان.. ومع ذلك للعيد طقوسه.. وليست المشكلة في كسوة 
العيد بل هناك متطلبات أخرى ضرورية.. تسلف.. دبر حالك.. بيع الذهب.. 

بيع أي شيء..
ومن يقول «العيد عيد العافية» يغالط نفسه بابتسامة صفراء، لكنه مهما 

حاول أن يغالط اليستطيع أن يوقف دموع أطفال شعب 
وال حــزن األمــهــات يــوم العيد الــذي حوله 

«االخوان» إلى يوم لألحزان.

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
 لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة في 

الزعيم/ 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 عيد

 الفطر المبارك..
سائلين الله أن يعيده على 

وطننا وشعبنا
 وقد تحقق كل ما نصبو إليه..

وتود الصحيفة أن تلفت عناية 
القراء أنها ستحتجب خالل اجازة 
عيد الفطر المبارك وستعاود 
الصدور بعد انتهاء االجازة..
وكل عام والجميع بخير

أسرة تحرير

عيد سعيد

كثير من القيادات والهامات والزعامات ممن  
رحلوا عن دنيانا الفانية يذكرنا بهم في الغالب 
تاريخ رحيلهم، إالَّ الشهيد االستاذ/ عبدالعزيز عبدالغني 

- يرحمه الله- 
عصي على النسيان، وحضوره دائم وحياته مستمرة في 
القلوب.. كما أننا نعايشه لحظة بلحظة من خالل تاريخه 
الحافل بالمواقف واالنجازات والبصمات التي ال يخلو يوم 

من التقويم منها.
م الوطني في ذكرى رحيله 

َ
 ولهذا عندما نحتفي بهذا الَعل

فإنما نحاكيه بما يستحق، ونقرأ لألجيال تاريخًا عظيمًا 
عبره.

ه وروحه الدمثة وأخالقه العالية وتفانيه  بساطته وهدوء
في عمله جعله في صــدارة القوم في مختلف المراحل 
والعهود والرئاسات، وظل في الصدارة ومحل احترام 
الجميع في ذروة االنقسامات والصراعات التي شهدتها 

اليمن في أكثر من ظرف وتاريخ حتى استشهاده ولم 
ة أي موقف عدائي أو استفزازي  تسجل الذاكرة الحيِّ
لعزيز اليمن ضد اآلخرين مهما اختلف معهم 
فكريًا أو سياسيًا، ولم يكن يومًا ما يقف بعيدًا 
عن وطنه وشعبه وهذا ما أكسبه حب جماهير 
ـــذي عكسه الموكب  الــشــعــب.. ذلـــك الــحــب ال
المهيب في عصر أحد أواخر رمضان قبل ثالث 
سنوات وهم يشيعون وطنًا اسمه عبدالعزيز 

عبدالغني..
وبرحيله تأكد للخصوم والقتلة قبل غيرهم 
ــه كــان مــن القالئل جــدًا الــذيــن يــجــود بهم  أن
الزمن إكرامًا لألمة، وبرحيلهم تتأثر الشعوب 
ويضعف التاريخ وتشح الحكمة، ولهذا سيظل 
عزيز اليمن نادر المثال وإذا جاد الزمن بمثله 

خالل المائة السنة القادمة فاليمن بخير!!

ـــل   نــادر   المثــــال !!  ـُ َرج الزميل عبدالولي.. سالمات

تــعــرض الــزمــيــل عبدالولي   
الـــمـــذابـــي مـــديـــر الــتــحــريــر 
لــحــادث سير على جسر العمري، 
السبت، قبيل اإلفطار بدقائق جراء 
السرعة الجنونية لسيارة اسعاف 
ارتطمت بسيارة الزميل عبدالولي 

ودمرتها بالكامل في حادث مروع..
الجيد فــي األمـــر أن الــلــه مــنَّ على 
مدير التحرير وأوالده بعدم اإلصابة 
بأي أذى.. رغم الخسارة التي لحقت 

بسيارته..
من أسرة تحرير «الميثاق» للزميل 
عبدالولي رسالة اطمئنان.. ومباركة 
بسالمته هو وأوالده.. وربنا يعوض 

عليك..

اليمن   األولى   عالميًا   في  
 استهالك   الشموع

تاجر يهدد رئيس 
تحرير «األنصار»

تحتل اليمن وبدون منافس المرتبة األولى    
على مستوى دول العالم فــي استخدام 
الــشــمــوع.. واألولـــى فــي العالم فــي حــيــاة شعب 
يعيش في الظالم وبدون منافس أيضًا منذ أزمة 
٢٠١١م..كــمــا تعد الدولة األولــى في العالم في 

استيراد المولدات والفوانيس.
وتبدو مدن اليمن وقراها مظلمة خالل شهر 
رمضان المبارك، أشبه بسجن كبير جــوار دول 

مجلس التعاون..
 هذا وسبق أن ذكر خبراء اقتصاديون تقديرات 
حجم استهالك الشموع في عام ٢٠١١م بحوالى 
٥٠٠ مليون دوالر لترتفع التقديرات الى ثالثة 
أضعاف المبلغ مع بداية ٢٠١٤م، بسبب تعمد 

«االخوان» على معاقبة الشعب اليمني.
و عندما حــاول الشعب اليمني أن يتحرر من 
العقاب الجماعي الــذي تفرضه حكومة االخــوان 
باستيراد مولدات من مختلف دول العالم افتعل 
«االخـــوان» أزمــة المشتقات النفطية وكــل ذلك 
يندرج ضمن محاوالت إعادة الشعب الى «القمقم» 

الكهنة من جديد.

اســتــنــكــر إعــالمــيــو   
الــمــؤتــمــر الشعبي 
الـــــعـــــام الــــتــــهــــديــــدات 
واالتــهــامــات التي تعرض 
لها الزميل علي البيضاني 
رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
ــن قــبــل احــد  ـــصـــار» م «األن
التجار- تحتفظ الصحيفة 
باسمه- على خلفية إدعائه 
ــي شــارع  ــارة ف ملكية عــم

التحرير يقطن البيضاني في إحدى شققها باإليجار..
وكــان البيضاني تقدم ببالغ إلى قسم شرطة العلفي 
ات القانونية  باألمانة يطالب فيه بحمايته واتخاذ اإلجراء

الالزمة..


