
ــيــس مــســتــغــربــًا مـــن خــائــن جلب   ل
الغزاة لقتل ابناء شعبه وتدمير كل 
المكاسب والمنجزات، أن يذهب الى بيع الجزر 
اليمنية أو تقديمها كرشاوى لدول العدوان 

متوهمًا العودة لحكم اليمن.
آخر فضائح الخائن هادي هو ما كشفته- خالل 
األيام الماضية- وسائل إعالمية عربية ودولية 
والتي تناقلت فضيحة الصفقة التي يجري 
الترتيب التمامها  وتقضي بتأجير محافظة 

سقطرى لدولة اإلمارات لمدة ٩٩ سنة.
ومثلما سلم المكال وعدن وأبين واجزاء من 
شبوة ولحج للقاعدة وداعش اآلن بدأ يصرف 

جزرًا.
األخطر من كل ذلــك ما كشفته معلومات 
موثقة حصلت «الــمــيــثــاق» عليها تفيد أن 
هادي سبق أن منح السعودية وارتيريا جزرًا 
فــي البحر األحــمــر، حيث إن قــوات ارتيرية 
وسعودية اصبحت تسيطر على تلك الجزر 

ومنها حنيش..

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

كان جدي يقول: إذا خرجَت فال  
تعد ويدك فارغة ، ونزوًال عند 
النصيحة فقد خرجت من غرفة إلى أخرى 
أفتش عن فكرة لهذا االتجاه األسبوعي .
Æ  خرجُت تدفعني الرغبة أن ألقى في 
أرشيفي الورقي العتيق ما يجعلني أثير 
ى من تطلعات األمة 

َّ
نقاشًا حول ما الذي تبق

.. ووددُت لو أستلهم التطلعات فكان الرد 
التلقائي هل ُجننت أم الناس فقط ُجّنوا 
من حولك .. هل ما زال هناك من تطلعات 
مهما دققت في الزوايا بأمل اتضاح شظايا 

الرؤية .
Æ  عــبــثــًا أفــتــش حــيــث ال أرى ســوى 
صفقات وصفعات التبعية وظلم ذوي 
القربى .. ال جديد غير هذا التمني حيث 
ليس في النار للضمآن ماء .. ال شيء غير 
تلوا من أشقائهم - القريب 

َ
أن العرب قد ق

والبعيد - ولم يقتلوا ما يمكن ذكره من 
األعداء.

Æ واليوم خرجت الرباح تحت األمطار 
ولم يعد في األفق فسحة حتى للذي كنا 
نمقته مــن مؤتمرات القمة حيث صار 
ــجــاد حــلــول لمأزق  إيــقــاف الــعــدوان وإي
استبساط القتل والتدمير أســبــق في 
اإللــحــاح مما كنا نطلبه مــن قمم طالما 
مقتنا فيها كلمات االفتتاح التي تبدأ قوية 
وتنتهي ببيان باهت كما لو أن األمريكي 

ُه بقلمه االنتهازي المراوغ .
َّ
ط

َ
خ

Æ  كــان لنا كشعب عــربــي أحـــالم في 
تــكــامــل اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي وســوق 
مشتركة للطاقة الكهربائية ، أحالم في 
تفعيل الصناديق، فــإذا بنا غارقين في 
خنادق اإلفناء االجتماعي والتدميري.. وال 
تفعيل للصناديق وال تطوير للمشروعات 
الغذائية أو تحرير تجارة الخدمات أو إقامة 

االتحاد الجمركي أو مكافحة اإلرهاب.
Æ الــذي حــدث هو رفــع درجــة الحاجة 
لصناديق الموت وتدمير مخازن أغذية 
الــفــقــراء ،وتــحــريــر كــل بلد مــن تماسك 
وأخــــالق الكثير مــن رمــــوزه اليمينية 
واليسارية على النحو الذي يعانيه اليمن 
تحت عنوان يشترك فيه القريب والبعيد 

بصورة ال تهز شعرة في ذقن أو رأس .
Æ ومرة أخرى .. هل ُجننت بهذا البحث 

عن العرب أم ُجنَّ الناس ؟
كل ما في األمر أنني حاولت أن أمأل فراغ 
اتجاه هــذا األســبــوع، مضغوطًا بهاتف 
رئيس التحرير وضيق العبارة والوقت، 
مــع أنــنــي فـــارغ إال مــن هــمــوم العطالة 

والبطالة !

ت ..!!
ْ
.. هل ُجِنن

تأسست عام ١٩٨٢م

contact@almethaq.net

 العدد (١٧٩٧)- االثنني :   ١٥/ ٢/ ٢٠١٦م -  اِّـوافق :٦/ جماد أول / ١٤٣٧هـ
Issue (1797) -Monday:15 Feb.  2016 chief@almethaq.net

benanaam@gmail.com

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.. 

ليس المطلوب منكم التغني ببيان  
برلمان االتحاد األوروبي بل أن تعملوا 
فــورًا على إطــالق البرلمان اليمني الــذي جرى 
اختطافه بصورة ال تخدم المصلحة الوطنية وال 
تعبر عن أي مراعاة أو احترام إلرادة الشعب 
اليمني الــذي انتخب ممثلين له في السلطة 

التشريعية بطريقة ديمقراطية تنافسية..
البرلمان اليمني مختطف منذ عــام بــدون 
حق رغم أن البالد أصبحت في «.... الحمار» 
ومع ذلك لم يدرك الخاطفون أنهم بتعطيل 
البرلمان اليمني- السلطة الدستورية الشرعية 
المنتخبة في البالد- قد عطلوا أهــم وأقــوى 
جبهة وطنية في مواجهة العدوان والحصار.. 
فمجلس النواب هو المخول دستوريًا وباعتراف 
عالمي بالتحدث باسم الشعب اليمني ومخاطبة 
البرلمانات العربية واإلســالمــيــة والعالمية 

بصوت عــاٍل وهــو بكل تأكيد الوحيد الــذي 
سيجد مــن يصغي لــصــوتــه فــي البرلمانات 
المماثلة.. وكــان يكفي لالتعاظ مــن الخطأ 
ــذي قــاد البالد إلــى هذه  الجسيم والكارثي ال
الفتنة والدمار والعدوان.. فلو سمح للبرلمان 
اليمني أن يجتمع ويبت باستقالة هادي يومها 
قبل أن يتم تهريبه في صفقة تثار حولها 
شبهات كثيرة لما وصلت البالد الى هذا الحال 

الذي وصلت اليه..

إن ِمِضّي قرابة السنة من العدوان ورغم ما 
شهدته البالد والمنطقة من متغيرات إّال أن 
استمرار تعطيل البرلمان كسلطة منتخبة 
من قبل الشعب اليمني الصامد والصابر والذي 
يقدم خيرة ابنائه في معركة الدفاع عن الوطن 
يثير مخاوف حقيقية من خطورة اختطاف 

حقوق الشعب المكفولة دستوريًا.
ال استطيع شخصيًا أن استوعب كيف يمكن 
لنا كشعب أن نطالب البرلمانات العربية 

ـــدول والشعوب  واالســالمــيــة والعالمية وال
الشقيقة والصديقة ان تصغي لمظلومية 
شعبنا اليمني، في الوقت الــذي يجدون أن 
صوت الشعب اليمني -ممثًال في البرلمان- 
مصادر، وصــوت بقية القوى الوطنية ضاع 
وسط دوي الصواريخ، علينا أن نعترف أننا 
أجبرنا العالم على أن يسمع صــوت هــادي 
ــصــوت الشرعي  وصـــوت بــحــاح بتغييب ال
الدستوري للشعب اليمني.. كــان باإلمكان 
ــى األبـــد بصوت  اســكــات هــذه الصوتيات ال
ــذي بمقدروه وحــده أن  البرلمان اليمني ال

يخرس كل األصوات النشاز..
أما اذا استمر هذا الوضع المختل وبكل هذه 
المنغصات التي ال تعد وال تحصى فسنجر بالدنا 
وشعبنا الى كوارث مدمرة.. إذ البد أن تخضع 

إدارة البالد للدستور والقانون بكل صرامة.

 محمد أنعم

البرلمان اليمني.. 
والبرلمان األوروبي!!

أرفض
 ١١ فبراير

الذي يصر على أن ١١  
فبراير ٢٠١١م ثورة 

هو شخص يطمع في نتائجها 
لشخصه 

والذي يدينها هو متضرر من 
نتائجها عليه 

، فـ"ثورة" كهذه كلها أضرار
الخــيــر فيها والفــائــدة منها 

رجى 
ُ
ت

وانظروا الى أين أوصلتنا !!
ــورة يسوقها اللصوص  كــل ث

وتتجاوز الشرعية باطلة..
أرفـــــض ١١ فــبــرايــر ليس 

مجاملة لصالح أو ضد معناها
ولكن ألن الفاسدين سرقوها 

وهم َمْن يحتفل بها
..الــخــروج على صالح لم يكن 

لمصلحة الشعب
ــه وســعــيــًا  ــن ـــل كــــان ثـــــأرًا م ب

للسلطة بدًال عنه
مهما كان الثمن فادحًا ومروعًا 

وهذا ماحدث
ولذلك فـ"ثورة" مليئة بالثأر 

واألحقاد
ليست ثورة فرسان
بل " ثورة" قراصنة

..أنــا لست ضد منطق التاريخ 
بل معه.

عبدالناصر مجلي

الشامي يزور مراسل «اليمن اليوم» شرف الشمري

قام االستاذ طارق الشامي  
-رئيس الدائرة االعالمية 
في المؤتمر، بزيارة الزميل شرف 
الشمري مراسل قناة «اليمن اليوم» 
الذي يرقد في إحدى المستشفيات 
بالعاصمة جراء تعرضه الصابات مع 
احد زمالئه من قبل العدوان اثناء 
تغطيته للمعارك التي يخوضها 
ابطال الجيش واللجان في منطقة 

ميدي..
هـــذا وقـــد نــقــل االســـتـــاذ طــارق 
الشامي للزميل الشمري تحيات 
االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف 
الزوكا وتمنياته له بالشفاء العاجل..
مشيدًا بدور مراسلي قناة «اليمن 
اليوم» وكل جنود االعــالم الوطني 
الذين يقفون ببطولة في خنادق 
الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان 

الغاشم على بالدنا وشعبنا..
ــزمــيــل شــرف  هـــذا وقـــد عــبــر ال

الشمري عن شكره وتقديره لقيادة 
المؤتمر وللطاقم الطبي الذي رغم 
الحصار والحرب اال انهم يبذلون كل 
جهودهم لتخفيف آالم المصابين..

وقــال الزميل الشمري: اتمنى ان 
استكمل عالجي في اسرع وقت لكي 
اتمكن من الــعــودة لنقل المالحم 

لــتــي يسطرها ابطال  العظيمة ا
الجيش واللجان في معارك الدفاع 

عن الوطن..
هذا ورافق االستاذ طارق الشامي 
األخ محمد انــعــم رئــيــس تحرير 
«الميثاق» والزميالن فائز بن عمرو 

وفيصل عساج..

حنيش الرتيريا وسقطرى لإلمارات

هادي يبيع الجزر اليمنية للغزاة

مليارات لإلرهابيين من 
تهريب النفط باليمن

فــي بضعة أشهر استطاعت التنظيمات اإلرهــابــيــة أن تكون  
امبراطورية مالية وتكسب مبالغ مالية خيالية يوميًا من وراء 

تهريب مشتقات النفط فقط.
قبل أيام فجر وزير النقل السابق بدر باسلمة فضيحة تورط تحالف العدوان 
بحصول القاعدة على مليار ريال يوميًا من عملية تهريب ١٠ آالف طن من 
البنزين يوميًا حيث يبين أن القاعدة تقوم بجباية ٨٠ رياًال عن كل لتر عبر 

موانئ حضرموت وشبوة والمهرة فتحصد قرابة مليار ريال يوميًا.
ويؤكد ان هذه األموال الباهظة التي يحصل عليها اإلرهابيون تتم ضمن 

تسهيالت من قبل دول تحالف العدوان.
الرقم سيكون جنونيًا لو تحدثنا عن العائدات من وراء تهريب المواد 

الغذائية واألسلحة واألدوية وبقية متطلبات السوق اليمنية.
المؤسف جدًا أن األطراف اليمنية تتصارع وتصفي بعضها البعض، بينما 

تحالف العدوان فتح الموانئ أمام اإلرهابيين لتكوين ثروة هائلة!!

سالمات لعقل األمة..
الكاتب العربي الكبير محمد حسنين هيكل، تعّرض ألزمة صحية شديدة منذ ٣ أسابيع  

بدأت بمياه على الرئة وفشل كلوى استدعى غسيل كلى ثالث مرات أسبوعيًا.
وأكد مقربون من هيكل أن األمر اضطره الى التوقف عن طقوسه اليومية ولم يعد قادرًا 
على الذهاب الى مكتبه المجاور لمسكنه.. وتتداول األخبار أن آالم المفكر العربي الكبير 

هيكل زادت الى درجة اضطرته الى التوقف عن تناول الطعام نهائيًا، واالكتفاء بمحاليل.
وظل هيكل مفكرًا وكاتبًا عربيًا من الطراز األول على مستوى العالم.. ويحمل عقًال 

استراتيجيًا مبهرًا..
ولقد منح اليمن جزءًا من اهتمامه ورفض فوضى اإلخوان ووقف 
ضد العدوان السعودي وتعرض لحمالت قــذرة من أبــواق آل 

سعود.. سالمات لألستاذ..
ويعد األستاذ هيكل- من مواليد ١٩٢٣م- واحــدًا من أشهر 

الصحفيين والكّتاب المصريين والعرب في القرن العشرين.

حكومة اللصوص!؟
صار من الممكن أن تشاهد أمام عينيك  

حكومة للصوص بكل سهولة.. وال تحتاج 
إلجهاد عقلك بتخيل تصرفات وممارسات حكومة 

اللصوص.
انظر الى العميل خالد بحاح ووزرائه المرتزقة.. 
وال تبحث عن كيف يتقاسم اللصوص األمــوال.. 
بل يكفيك أن تدرك أن حكومة اللصوص والعمالء 
تعيش في الرياض منذ عام.. ومع ذلك يتسلمون 

مئات الماليين من المنح والمساعدات المادية 
خالفًا عن األغذية واألدويــة والتي تقدم عبرها 

للشعب اليمني..
حكومة اللصوص تبيع األغذية واألدوية للعديد 
من الدول اإلفريقية بشكل فاضح ويودعون األموال 
بأرصدتهم الخاصة، خالفًا عن ثمن العمالة ومع 
ذلك يريد المبعوث الدولي أن يجبرهم على الحوار.. 

صعب أن تقنع لصوصًا.. فما بالك بالعمالء..

قرارات «أم ٤٤»

لألمانة.. هناك جمع 
غفير من الوكالء

اجتماعات مسئولي أمانة  
العاصمة على رغم ندرتها 
فإن أندر ما فيها أنه يمكن مالحظة 
أنها أشبه بمهرجان توعوي حيث 
يــحــضــرهــا جــمــع غــفــيــر مــن وكــالء 

األمانة..
ولــألمــانــة وبـــدون يمين.. تسجل 
األرقــام أن قــرارات التعيين وصلت 
الى ٤٠ وكيًال ألمانة العاصمة واليزال 
األمــر مرشحًا للزيادة، لكننا نتمنى 
أال يتجاوز حاجز التهاني والتندر 

مجازًا..
تصوروا أننا نعيش وســط قصف 
وحصار وظالم وانعدام لمتطلبات 
العيش األساسية غذاء ودواء.. و.. 
و... ووقود، ومع هذا ال يمكننا تصور 
أنــنــا أصبحنا نعيش فــي العاصمة 

صنعاء أم أربعة وأربعين وكيًال..

أخيرًا.. السعودية تعترف بقتالها
أخيرًا اعترفت السعودية بقتالها على أيــدي أبطال الجيش واللجان  

الشعبية في اليمن والعمق السعودي.. 
كانت السعودية تغرر على شعبها بأنها قد جاءت لليمن بقواتها ومن تحالف 
معها في نزهة.. ولكنه اليمن الذي تحطمت على أسواره كل جيوش الغزاة.. 

بدءًا بالجيش الروماني ومرورًا بالجيش الحبشي والفارسي والتركي والبريطاني..

وأخيرًا «وهابية» آل سعود التي ستندحر ال محالة.
فتحية لكل أبطالنا من جيشنا األبــي الذين يسطرون صــورًا للبطولة واإلبــاء 

سيخلدها التاريخ على مر العصور..
الصورة المتداولة تبين خيمة نصبها العدوان السعودي لقتاله من العسكريين 

الذين زج بهم في حرب خاسرة لقتل شعٍب آمٍن ومسالم وجار..


