
في صباح يوم االثنين ١٣ يناير عام ١٩٨٦م ظهر السفاح في شوارع   
عدن وأياديه تقطر بدماء المئات من الضباط والجنود الذين قام بإعدامهم 
بشكل جماعي داخل معسكر بدر، فغرقت عدن بالدماء بعد أن نشر السفاح أتباعه 

في كل مكان للقتل بحسب االنتماء في بطائق الهوية ومكان الميالد.
اهتزت األرض لهول وبشاعة جرائم اليوم الدامي ١٣ يناير.. فلم يذبح فيه 
كوكبة من خيرة أبطال اليمن وقيادة حرب التحرير، بل ذبح اآلالف من األبرياء 
إلشباع نازية السفاح الذي ظل يتخفى بزي الرهبان.. حتى عاد الى الواجهة من 
جديد في ٢١ فبراير ٢٠١٢م ومن يومها واليمن لم تخرج من أهوال ١٣ 

يناير.. اغتياالت .. تصفيات.. تسريح جيوش.. إبادة ألوية..تارة باسم الهيكلة 
وأخرى باسم القاعدة وداعش، وأخيرًا باسم (المقاومة) وجيوش «التحرير»..
نفس السفاح الذي دمر «االشتراكي» وعدن باسم «الشرعية» ١٩٨٦م، 
هو نفسه الذي يرتكب جرائم الحرب واإلبــادات الجماعية بحق الشعب منذ 

٢٦مارس الماضي وحتى اليوم بدعوى استعادة «الشرعية» أيضًا.. 
ومثلما تخلص في عدن يوم ١٣ يناير من كل الزعامات الوطنية وأحرق كل 
الوساطات بين «الرفاق» بنفس أساليب الغدر والخداع، اسقط صنعاء وتخلص 
من الرموز الوطنية واحدًا تلو اآلخر.. باسم األقلمة.. وباسم المبادرة الخليجية.. 

وباسم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ل اليمن..كل اليمن الى أن تعيش أهوال يوم ١٣ يناير.. جثث متفحمة  حوَّ
طعت بحسب بطائق الهوية.. أدخنة النيران 

ُ
في الشوارع والطرق.. رؤوس ق

تتصاعد داخل المدارس.. والجامعات والمصانع.. أصبحت كل اليمن أشبه بمذبح 
تلوا في 

ُ
يتدفق بالدماء.. عشرات اآلالف من القتلى.. مئات اآلالف من الجرحى.. ق

صاالت أعراس أو داخل مساكنهم أو في المدارس أو المصانع..
إن التاريخ يلعن نيرون ألنه أحرق روما وجلس يقهقه ضاحكًا والنيران تشوي 
أجساد أبنائها.. بينما السفاح «هادي» أحرق كل مدن اليمن وحولها الى خرائب مع 
آل سعود.. ولم يشبع ساديته وطالب بإبادة الشعب اليمني بالقنابل العنقودية..
«هادي» مايزال يقهقه.. بعد أن نجح وأسقط اليمن والشعب في يوم١٣ 
يناير الذي ال ينتهي إال بالقبض على هذا المجرم وتخليص الشعب اليمني من 

شره..
وإن فر هذا الشر من جديد كما فعل عام ١٩٨٦م وعام ٢٠١٥م..فلن يغادر 

١٣ يناير من أرض اليمن..

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

أمسكت بالقلم وبحثت هنا وهناك وبين األفكار نبشت عما 
يمكنني ان اكتب وما الــذي يمكن لي ان اقــول في كل الحاصل 
ببالدنا وشعب اليمن فلم اجد إال ان أمسك بقلم الفار واكتب بخطه 
واسرد ها هنا ما يمكنه ان يقول - وأقل ما يخفيه عن الكل واكشف 
عما يظنه مستورًا وأظهر ما يخفيه - بقلم ابن الوضيع - الوضيع 

نفسه والمنبطح هادي .. ِبْسم عمالته سأبدأ :
ايها الشعب اليمني العظيم هذا انا الفار هــادي والمختبئ 
عبدربه والهارب ابن منصور - مسقط رأسي الفارغ وضيع ابين 
اليمنية .. احدثكم ولن اخفي عنكم شيئًا - هذا انا من عرفني 
فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته عن حسبي ونسبي - انا الفار 
من عدن وانا الخائن المؤتمن - انا ابن الجنوب الذي أزعم وقاتل 
اآلالف والجميع يعرف - انا من شهد له يناير وتحدث عنه عام 
٩٠م قبل الوحدة .. انا ابن منصوٍر هادي والوضيع قريتي وأبين 
بالدي - الهيكلة دراستي والتفكيك انا الخبير فيه - القتل ال شيء 
في نظري والسحل ما يهواه فؤادي - انفصالي الهوى بريطاني 
 مشعل للفتن - السوء 

ٌ
حتى المنتهى - خاضٌع مرتهن وعميل

اتي يشتكي والغدر من غدري يغار والحقد من بعد  من سوء
حقدي مندثر ..

 وسحل ، إما 
ٌ

ايها الشعب هذا انا إما كرسٌي وحكم وإما قتل
بيح ارضكم للغزاة ، إما الرئاسة وإما اعمال 

ُ
سلطة وجاه وإما أ

خساسة ..
ة،  يا ابناء اليمن الواحد إبقوا دار الرئاسة أقف عن افعال الدناء
ولتعلموا وليعلم مــن ال يعلم انــكــُم حين تــكــونــون رعيتي 
وتعترفون بأني عليكم رئيس فسأبقي لكم حق العيش والحياة 
وإال فدماؤكم لي مباحة وكل حٍق لكم سأنتزعه فأهدم دياركم 
كم وأخرب بنيانكم وسأمحو ما تسمونها  واقتل اطفالكم ونساء

بنية تحتية ..
يا أتباع صالح المؤتمر وانصار السيد الحوثي يا كل ابناء اليمن 
إما ان أكون الرئيس فيكم وإال فسأبقى الفار واستمر في التوقيع 
على الطلعات والمصادقة على كل الضربات .. إما ان أكون رئيسًا 
او انهي وجودكم وأعلن عن إيقاف سير حياتكم وسأسحق كل 

شيء له عالقة بكم ولكم به عالقة ..
يا ابناء عدن األحــرار يا تعز الثورة وأبين الرافضة للغزاة يا 
مــأرب النفط وجــوف الحضارة يا كل مواطني اليمن دماؤكم 
عزيزة علّي فهي وقود حربي وأرواحكم غالية بالنسبة لي فهي 
الحارسة لكرسي رئاستي الــذي أزعــم وعــرش دولتي التي بها 
احلم وبأشالئكم وجثثكم مازلت رئيسًا بنظر نفسي اللئيمة 
ومازالت شرعيتي بين دويالت غربية ومملكة داعشية وإمارات 
خليجية ومازال جميعهم ينعتونني بالرئيس ويحدثونني وكأني 
انا القائد وانا على يقين ان هذا كله ليس إّال بعمالتي وارتهاني 

لهم وانبطاحي تحت نعالهم ..
من مملكة اإلرهــاب اقولها وانا متأكٌد منها : إما السلطة او 
الموت لكم جميعًا .. إما ان أكون السلطان فيكم وحاكمًا عليكم 
وإما ان أشارك في سحلكم وأوقع على كل الغارات التي تقتلكم 

وأخرب بها وطنكم الذي تزعمون ..
ولمن يتحدثون عن الوطن واالوطــان عليكم ان تدركوا ان 
وطني هو كرسي الرئاسة وموطني العمالة وجنسيتي البريطانية 

ولغتي انجليزية يهودية..
اخيرًا يا ابناء يمن اإليمان وشعب الحكمة اصحاب القلوب 
الطيبة واألفئدة اللينة يا من رشحتموني في انتخابات رئاسة 
دولتكم وقبلتم بي ألكون رئيسكم سأنبئكم بنبأكم اليوم بعد 
سنين عجاف عشتُموهن معي وايامًا غبراء في ظل حكمي.. لقد 
كان انتخابكم لي كارثة عليكم ويوم وصولي لكرسي الرئاسة 
نكبة على بالدكم وترؤسي فيكم هو الدمار لكم فإما ان ترتضوا 
بهذا او أزيدكم على الدمار تدميرًا وعلى الكارثة كوارث وفوق 
نكباتكم اوفيكم نكبة ال تقوم لكم قائمة بعدها ابدًا ومن جورهن 
ستكرهون انفسكم وتقطعون أصابع ايديكم التي انغمست في 
حبر انتخاباتكم لتختاروني الرئيس من بينكم وعليكم أترأس 
وستلعنون ذلكم اليوم الذي رأيتموني فيه وتلك اللحظة التي 

عرفتموني فيها ..
يا ابناء اليمن هذا انا سلطة او موت ، كرسي او دمار ، انفصال 

او سحل ، رئاسة او جنازة ..
هذا انا من عرفتموه بـ عبدربه منصور هادي ولن أكون غير 

ت الصحف ..
َّ
ذلك ودونه ابدًا .. ُرفعت األقالم وجف

يتواصل 
في العدد القادم

تأسست عام ١٩٨٢م

contact@almethaq.net
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رئيس التحرير

حجب

 بدون سابق إنذار وبدون حق قانوني 
وبمزاجية بحتة تم حجب «الميثاق 

موبايل» عبر شركة (MTN) ووقف 
الرسائل الخبرية للمشتركين.. فقط 

إلشباع نزواتهم في اغالق الصحف ووسائل 
االتصال الجماهيري..

٣ أسابيع والحجب مستمر لخدمة 
«الميثاق موبايل»، بل لقد فعلوها بعد 

ذلك وبدأت عملية حجب لموقعي 
«المؤتمرنت والميثاق نت» لبعض 

الوقت.. في محاولة جس نبض المؤتمر.. 

< السالم للنفس والجموع
غايتنا الفالح في الدار والرجوع

َمْن يكسب الرهان؟
الحب والسباق، أم الموت والصراْع؟
الصفح والسماح، أم الثأر والضياع؟

يكسب الرهان
من يمسح الدموع عن أعين الصغار

ويطعم الجياع، ويصنع السالم
يكسب الرهان

«هــرم بن  مــن يــشــتــري الــدمــاء كـــ
سنان#»

ويشفي الجراح، ويصنع الخالص
يكسب الرهان

من ينثر الزهور، ويبعث األمل..
يعطر الحياة في الريف والحضر

يكسب الرهان
من يترك العناد، ويلبس الوداْد

وينشر الحب والوئاْم..
يكسب الرهان من يكسب السالْم

#«هرم بن سنان»: من حكماء العرب في العصر 
الجاهلي، دفع ديات قتلى حرب داحس والغبراء 

من حر ماله إلحالل السالم وإصالح ذات البين.

َمْن يكسب 
رهاننا؟

 د/ عبدالباري دغيش

سفاح ١٣ يناير من جديد 
  محمد أنعم

هدايا «عنقودية» من بابا الدواعش ألطفال اليمن

مــع بــدايــة الــعــام الجديد ٢٠١٦م 
احتفل العالم اجمع بعيد ميالد سيدنا 

المسيح عليه السالم..
كان اطفال اليمن ينتظرون بابا نويل 
يـــوزع عليهم هــدايــا عيد الميالد.. 
لم يكونوا يدركون أن مسيخ أمريكا 
ارسل لهم عبر مملكة داعش قنابل 
عنقودية.. اطفال ونساء ومسنون في 

منازلهم ومكفوفون في غرف نومهم ومدنيون ابرياء.. ففي أيام عيد 
الميالد وأجراس الكنائس تقرع وماتزال اصواتها في اآلذان تدوي، 
كان ابناء اليمن ُيقتلون بوحشية.. أمريكا ترسل القنابل العنقودية 
والصواريخ الذكية، وبريطاينا وفرنسا ترسل أسلحة الموت ويوكلون 

المهمة للسعودية إلبادة الشعب اليمني.
الكنائس أيضًا أصبحت ال تصلي للسالم ومن أجل أن يعم السالم 

العالمي.. بل أصبحت تصلي ألولئك 
«الـــدواعـــش» مــن فــرســان الصليب 
الــذيــن طـــوال عــام وهــم يتلذذون 
بقتل أبناء شعب اليمن، بعد أن اتحد 
دواعــــش المسلمين مــع دواعـــش 
المسيحية.. واتفق بابا «الفاتيكان» 
مع إمام «األزهر» على التزام الصمت 
تجاه جرائم «خائن الحرمين» بحق 

شعب اليمن.
داعــش.. داعـــش... هي التي بيدها الصواريخ الذكية والقنابل 
العنقودية والتي تمزق اجساد ابناء اليمن الى أشالء ال تختلف عن 

سكاكين داعش أو انتحاريي القاعدة..
البابا األكبر لداعش هو الذي يبيع األسلحة المحرمة دوليًا لمجرمي 

الحروب في اليمن..

ترحيل بقايا اإلصالح
< كالم واضح جدًا.. اليمن بعد اليوم لن تتسع 
لبقايا حزب اإلصالح «االخوان»، إذ ال يمكن التعايش 
مع عمالء ومرتزقة وشبكات تجسس وتوزيع 

«شرائح»..
لقد طفح الكيل ولم يعد هناك مساحة للتسامح 
مع من أصبحت أياديهم تقطر بدماء المواطنين 

األبرياء..
ونعتقد أن الرقص على جثث الضحايا ودمــار 
األوطــان لن يستمر، وأن المهللين والمزغردين 
«مريومة» الطائرة التي تقتل أطفال اليمن لن  بـ
يكون لهم متسع للعيش معنا.. فقد اخــتــاروا 

الغزاة.. وعليهم أن يرحلوا أو يعتذروا للشعب!!

غرباء يتدفقون إلى صنعاء 
يــتــدفــق الــــى  الــعــاصــمــة صنعاء 
بشكل كــبــيــر  اعــــداد كــبــيــرة من 
االجانب وتحديدًا من الصوماليين 
واالرتيريين واالثيوبيين  ويتم 
تجميعهم بشكل ملحوظ في شارع 
تــعــز والــصــافــيــة ومــعــظــم حـــارات 
الــعــاصــمــة ..هـــــذا فــيــمــا تــتــواصــل 
ــدة دخـــول العاصمة  افــــواج جــدي
ــواب وطــرق مختلفة  بشكل  من اب
يثير المخاوف ، خصوصًا وان هناك 
مــعــســكــرات  تــدريــب الرهابيين 
ومــرتــزقــة  فــي الصومال وارتيريا 
ــي تــدعــمــهــا وتــمــولــهــا  ــوت ــب ــي وج
السعودية وقطر واالمارات ..االمر 
الذي يستوجب على االجهزة االمنية 

الحذر من فرق قتل وارهاب تدخل 
ــى العاصمة صنعاء  مستخدمة  ال
البشرة السوداء كغطاء خادع  لضربنا 

من الداخل ..فالحرب خدعة ..
 وتزداد الشكوك اكثر  بتحركات 
تلك العناصر داخل احياء العاصمة  
اضافة الــى ضبط األجهزة األمنية 

ــجــمــعــة- عـــــدًدا مـــن االفـــارقـــة  -ال
متنكرين بــزي نسائي فــي إحــدى 
نقاط التفتيش على مدخل مدينة 
ذمــار، بينهم ٤ أشخاص يحملون 
الجنسية اإلثيوبية، قادمين من 
محافظة عــدن فــي طريقهم الى 

العاصمة صنعاء.

روا صنعاء التي نحبها الهمج دمَّ

كــلــمــات   
عيل  سما ا
ـــشـــيـــخ  ــــــــد ال ول
ـــــعـــــوث  ـــــمـــــب ال
الدولي الى اليمن 
لـــــتـــــي وردت  ا
فــــي تــصــريــحــه 
الــصــحــفــي كانت 
مــؤثــرة ونــابــعــة 

ــــــــن الـــــقـــــلـــــب،  م
وخــصــوصــًا وهــو يتحدث عن 

صنعاء التي يحبها.
بالتأكيد سيذهل السيد ولد 
الشيخ عندما يشاهد صنعاء 

ــي يــحــبــهــا وقــد  ــت ال
أصبحت في بضعة 
أشـــــهـــــر أطــــــــالًال 
مثلها مثل مدينة 
لينجراد التي دمرها 
ــازيــون أو أشبه  ــن ال
بمدينة القنيطرة 
السورية التي دمرها 

الصهاينة.
إن صنعاء هي حمامة سالم 
وستظل كذلك.. لكنها تواجه 
مخالب ذئاب مسعورة تكرهها 
وتحقد عليها ألننا نحبها وأنت 

تحبها..

شهادة مفوضية حقوق 
اإلنسان حول تعز

«إن المفوضية تتعامل مع 
األوضـــــاع فــي تــعــز بوصفها 
محافظة يسكنها أكــثــر من 
اربعة ماليين نسمة ، وليست 
بضعة حارات في وسط مدينة 
تلون  لمقا ا تــعــز ، يسكنها 
المسلحون وعشرات اآلالف من 
المواطنين المحاصرين بسبب 
القتال الدائر في تلك المنطقة.

- إن خبراء المفوضية الحظوا ميدانيًا ان محصلة 
ضحايا االقتتال الداخلي في يوم واحد فقط كان ٢٤ 
قتيًال، بينما بلغ عدد ضحايا الغارات الجوية في ذلك 
اليوم ٦٢ قتيًال، وهو ما يدل على أن الغارات الجوية 
لطائرات التحالف تتحمل مسؤولية القسم األكبر من 

الضحايا».
٭ من تقرير المفوضية

قيادي «بالقاعدة» يغتصب امرأة والتنظيم ينفذ 
فيها حكم الرجم ويتستر على المجرم!!

في قضية الــمــرأة التي تم رميها بالحجارة 
بتهمة ممارسة فاحشة الزنا بمدينة المكال 
األسبوع الماضي ، كشف الصحفي محمد الشرفي 
أحــد ابــنــاء حضرموت عــن تفاصيل الجريمة 
المروعة ، حيث أوضح أن المرأة تبلغ منتصف 
العقد الــرابــع من العمر متزوجة وأم ألربعة 
أبناء تمَّ اعتقالها قبل فترة من قبل القاعدة 
وإيداعها في أحد سجون مدينة المكال بتهمة 
االشــتــبــاه بها فــي قضية ســرقــة ، وتعرضت 
للتحرش الجنسي من قبل أحد عناصر التنظيم 
ُيــدعــى (س. ص) بتواطؤ مــن المسئولة عن 

السجن النسائي.. وأضاف الشرفي: أن المرأة تم 
الحكم عليها بالرجم بفتوى من مجلس ما يسمى 
المحكمة الشرعية دون احضار الشهود أو األدلة 
أو حتى الفاعل على حد قولهم الذي يكتمل به 

فعل الزنا .
ومن المعروف شرعًا أن حد الزنا هو من 
أصعب الحدود في الشريعة االسالمية حيث 
ال يتم تطبيقه إّال بأربعة شهود وكذا وجود 
الطرف المشارك بالفعل.. إنه فكر القاعدة 
اإلرهابي الذي ال يراعي حرمة لحياة اإلنسان 

وكرامته.

هذا أنا .. إما السلطة أو الموت..
 عبداهللا المغربي


