
ق�����ال ع�����دد م��ن  
ال���م���ح���ام���ي���ن 
وال��م��واط��ن��ي��ن 
انهم أع��دوا بالغًا لتقديمه 
إلى النائب العام يتضمن 
شكوى ضد القيادي بحزب 
اليمني لالصالح  التجمع 
بسبب  صعتر  ع��ب��داهلل 
اثارته للنعرات المناطقية 
في  ئفية  لطا ا لفتنة  ا و
خطبة الجمعة التي ألقاها 
أمام جموع المصلين في 

ساحة جامعة صنعاء.
وطالبوا في بالغهم النائب العام باتخاذ 

االجراءات القانونية ومساءلة صعتر على هذه الجريمة 
التي يعاقب عليها القانون.

واتهم البالغ صعتر بتهديد السلم االجتماعي واثارة 

الفتنة والنعرات المناطقية والطائفية في 
خطبته.

وكان صعتر اثار في خطبته 
مصطلحات طائفية ومناطقية 
مثل البراغلة وغيرها من االلفاظ 
المسيئة والداعية الى الفرقة 
واث��ارة المناطقية والتحريض 
على الفتنة الطائفية والتي دأب 
صعتر وآخرون من أحزاب المشترك 
على ترويجها في المجتمع بطريقة 
منظمة بهدف اثارة الفتنة بين أبناء 

الوطن الواحد.
يُذكر أن عبداهلل صعتر الذي يعد 
من العناصر المتطرفة دأب وبخاصة 
في اآلون��ة األخيرة في خطبه عبر 
منابر المساجد على اث��ارة الفتن والتحريض على 

الطائفية والعنف والفوضى في المجتمع.

حسن عبدالوارث
Wareth26@hotmail.com

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام 1982م

contact@almethaq.net

عندما يغيبُ العقل
يغدو كلُّ شيٍء ممكنًا

يلتبسُ الحالُل بالحرامْ
وتفقدُ الطبيعُة الزمامْ

يا أصدقاَء العقل
هذا زمنُ الال عقل

والال فهم
هذا زمنُ الباطل

حيُث ال تجدي تضرعاتُ النصِح
أو تُجدي صراحٌة الكالمْ.
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ال يساوي سهولة ال��خ��روج من   
المؤتمر الشعبي العام إال سهولة 
الدخول إليه.. ولهذا لم أستغرب 
يومًا لماذا فالن هنا رغم أنه هناك أو 
لماذا عالن هناك مع أنه هنا..؟ ومتواليات 

األسئلة كثيرة..!
۹  وعندما يغيب الميثاق الوطني نفسه 
منذ زمن الوصل في »الحصبة« وليس في 
االندلس فإن أمورًا كثيرة قابلة للتفسير 

القاسي.
۹  وال أجد نفسي هنا أجامل فخامة 
الرئيس علي عبداهلل صالح أو أقسو على 
المؤتمر لو قلت بأن المؤتمر ممثاًل في 
الكثير من عناصره القيادية كان دائمًا 
عبئًا على الرئيس وعبئًا على مخلصين 
كثر ينتمون اليه إمّا بالبطاقة أو بمجرد 
الرغبة في أن يكونوا مستقلين داخل 

الحزب.
۹  وعطفًا على ما سبق ال أرى مثيرًا 
أو خطيرًا في مسألة مغادرة أعضاء فيه 
أو عودتهم إما لسبب يتعلق بمفردات 
عالقة البعض بمعادلة البناء والهدم أو 
ألن رئيس الجمهورية إنما جاء الى رئاسة 
الجمهورية في آخر انتخابات بأغلبية 
أصوات الشعب وليس بأصوات وجاهات 
المؤتمر وهي انتخابات كما نعرف كانت 
ملتهبة واعترفت بها المعارضة والخارج 

على حد سواء..
۹  وإذا ما ظهر زميلنا رئيس التحرير 
محمد أنعم شجاعًا كعهدي به فسيسمح 
بنشر ما سبق ومهم القول ب��أن على 
المؤتمريين وليس كثيرًا من قياداتهم أن 
يكونوا في هذه األزمة وما بعدها عمود 
الخيمة وحجر الزاوية في كل ما يتصل 
بموجبات محاربة فساد الفاسدين وفرملة 

دعاة الردة أو الفتنة والفوضى..
والقضية ال تحتاج ألكثر من مراعاة اهلل 
في الوطن واالنسجام مع النفس والصدق 

مع العقل.
۹  المرحلة خطيرة وتحتاج الى إنكار 
الذات واإلخالص في اإلجابة على أسئلة 
تتمدد داعية للفصل بين اآلمال واألوهام.
واللهم احفظ اليمن ورد إليه حكمته 

الضائعة..

)المؤتمر(.. بين قوسين..!!
عبداهلل الصعفاني

هل ندرك 
ذلك ؟!

ان��دل��ع��ت ال��م��ظ��اه��رات في   
ال��ش��وارع العربية ، وسالت 
الدماء على األسفلت ، واشتغلت 
قناة »الجزيرة«  بوتيرة عالية لخمٍس 

وعشرين ساعة في اليوم !!
واشتعلت ال��ح��رائ��ق ف��ي النفوس 
والرؤوس وإطارات السيارات والمباني 
والمتاجر والمساكن والمتاحف .. وانهال 
الرماد على الخطابات والكتابات والنكات 

!!
وأصبح في كل عاصمة عربية ثمة 
التحرير  مكان يُطلق عليه م��ي��دان 
أو ساحة التحرير .. وراح المواطنون 
العرب يتحررون من كل أشيائهم ، عدا 

زوجاتهم !!
وات��ص��ل��ت ب��ي اإلذاع����ة األمريكية 
»سوا«تسألني عما يحدث في صنعاء 
وغيرها من مدن اليمن .. وفوجئتُ بأن 
قلقًا خاصًا يكتنف تلك »الدوائر« بصدد 
احتماالت تطور المشهد اليمني بالذات 
، يختلف تمامًا عن نظرتها إلى ما حدث 
أو ممكن حدوثه في تونس والقاهرة 
وطرابلس والمنامة وعمَّان والجزائر 

وسواها من العواصم العربية..
وب��دا واضحًا أن مصدر ذل��ك القلق 
هو الحجم الهائل للسالح الشخصي 
المتوافر لدى اليمنيين ..وهم يدركون 
- كغيرهم - أن ماليين البنادق والقنابل 
والمسدسات والبوازيك ليست لعبة 
أت��اري أو مظهرًا من مظاهر الزينة 

القبلية !! 
لذا ، كانت اإلذاعة تُشدِّد على الحديث 
ح��ول ه��ذه الظاهرة وم��دى إمكانية 
تحوُّل المشهد السائد إلى حرب أهلية 
قد يطول أمدها ويتسع نطاقها ويسوء 
أثرها إلى ما شاء اهلل ، األمر الذي قد 
يدفع قوى دولية أو إقليمية إلى التدخل 

المباشر في قلب األحداث !!
هذا األمر يدركه األمريكان وسواهم 
من القوى النافذة في الساحة السياسية 
واالستخبارية الدولية.. لكن هل يدركه 
اليمنيون ، وفي المقدمة منهم ساستهم 

وزعماء أحزابهم؟!

ال توقظوا الفتنة..
مش كل من خزن بقات يشتي يصلح وضعنا

وال اليمن مثل العجينه كل من شعْب عجنْ
مش كل من حيرف تكلم يا جماعه بسمنا

مش كل من له مصلحه أو منفعه قال اليمنْ
ال تش��علوا فتنه خبيث��ه يا جماع��ه بيننا

لستيقظت من نومها جات المآسي والمحن
خير الوطن هو خيرنا وامن الوطن هو أمننا

ياذي تشب النار قل للشعب هذا لجل من ؟
تشتوا نقع كالسلطنات من أجل يسهل دعسنا

تشتوا تخلونا دول سيدي )حسين( سيدي )حسن(
طاعة ول��ي األمر ه��ي واجب علين��ا كلنا

قد قالها رب العباد ما حد يخالف ماس��نن
وْن شيْ فسادْ فحنا عليه يا ناس صفًا كلنا

عبر التفاهم والحوار ال بالتظاهر والفتنْ
وال اختلفنا في الحوار فالشرع يحكم بيننا

ما بانفرط في البالد في السر وااّل في العلنْ

مواطنون ومحامون يشكون للنائب العام من فتنة صعتر

العطاس يكشف مخطط قيادات المشترك والحراك لإلنفصال
ب���ع���د س��ل��س��ل��ة  

م���ن ال��م��زاع��م 
ال��ت��ي رددت��ه��ا 
ب��ع��ض ق���ي���ادات أح���زاب 
اللقاء المشترك عن وجود 
تواصل وحوار مع القيادات 

االنفصالية فيما يسمى 
ب��ال��ح��راك ف��ي ال��داخ��ل 
والخارج , أمثال حيدر 
أب��و بكر العطاس من 
أج��ل ال��خ��روج بحلول 
س���ح���ري���ة ون��اج��ع��ة 

على  يا  لقضا ا لمختلف 
الساحة الوطنية، ومباهاتها 

مؤخرًا بتوحد مطالب المشترك والحراك 
بإسقاط النظام في اليمن، جاءت المقابلة 
األخيرة التي بثها تلفزيون ال� »بي بي سي« 
مؤخرًا مع العطاس لتكشف حجم المؤامرة  
الكبيرة بين قيادات المشترك وما تسمى 
لجنة الحوار من جهة  والقيادات االنفصالية 
من جهة أخ��رى، ورغم امتداح العطاس 
العتصامات أحزاب المشترك إال انه رفض 
ربط ذلك بإسقاط مطلب االنفصال بل 

اعتبره المدخل لتحقيق االنفصال 
من خالل ما اسماه حل القضية 
الجنوبية والتي تعني- وكما جاء 
في المقابلة- إقامة دولتين 
مستقلتين في نهاية المطاف.

ف��ال��ع��ط��اس ال���ذي ظلت 
ق��ي��ادات ف��ي أح��زاب 
ال��ل��ق��اء 

تفخر  ك  لمشتر ا
بانجاز الحديث مع أمثاله حول ما يسمونه 
الخروج »بحل لالزمة السياسية« اعترف 
بأن ما كان يدور بينهم ليس اكثر من 
قسمة ضيزى لتفتيت الوطن وإعادته 

إلى ما قبل 22 مايو 1990م .
وك��ش��ف ف��ي المقابلة م��ع ال » بي 
بي سي » ان المشروع المطروح بعد 
إسقاط النظام هو مشروع الفيدرالية 
كمرحلة أولى للوصول إلى إقامة دولتين 

مستقلتين .
وأك��د ان الهدف من إسقاط النظام 
في اليمن هو العودة إلى زمن التشطير 
حيث قال: »الموقف واضح بالنسبة لنا .. 
الجنوب بعد الحرب وبعد الحراك السلمي 
امتلك رؤية على أساس البد ان يخرج من 

هذه الوحدة، ألنه اليرى فيها فائدة ».
وت��ح��دث أي��ض��ًا ف��ي مقابلته عن 
ال��م��ش��اورات التي أج��راه��ا مع 
أح���زاب المشترك م��ن اجل 
إسقاط النظام لحل القضية 
الجنوبية والتي بين الحل 

الوحيد لها هو االنفصال .
مؤكدا انه ال خالف بينه وبين 
علي سالم البيض على االنفصال 
ولكن على طريقة االنفصال، وقال: نحن 
لنا وجهة نظر في تحقيق هذا الهدف 
»االنفصال«، وكرر القول: »بأن شعب 
الجنوب كله وصل إلى قناعة أنه اليريد 

هذه الوحدة » حسب تعبيره .
وحث العطاس أحزاب المشترك على 
دع��م الشباب والعمل على ما اسماه 

إسقاط النظام .

المؤتمر يسخر من 
استقالة حسين األحمر

ق����ل����ل   
م��ص��در 
مؤتمري 
م������ن إع������الن 
ح��س��ي��ن األح��م��ر 
االس��ت��ق��ال��ة من 
عضوية المؤتمر 
ل��ع��ام  ا لشعبي  ا
وق��ال: إن حسين 
األح��م��ر ك��ان قد 
قدم استقالته من المؤتمر عقب 
فشله في انتخابات عضوية اللجنة 
العامة في المؤتمر العام السابع 
عام 2005م، وجُمّد نشاطه منذ 

ذلك الوقت.

أبواق جوبلز
حملة الحقد على اليمن تدفع بعض وسائل االعالم   

المحلية والخارجية المدفوعة األج��ر من قبل قادة 
المشترك الى ممارسة التضليل وتحييد العقل وتزييف 
وع��ي المشاهد وذل��ك في محاولة بائسة إلقناعه بأهمية 
»المنعطف« الذي يحلم المشترك ان يسير باليمن في اتجاهه 

غير مبالية لخطورته ونتائجه الكارثية. 
باألمس القريب خرجت مسيرات مليونية في أمانة العاصمة وإب 
وحجة تؤيد مبادرة فخامة األخ الرئيس وتؤكد وقوفها الى جانبه 
وانهم سيقفون حائط الصد المنيع ضد دعاة الفتنة والتدمير.. وكان 
المشهد رائعًا وهم يؤدون صالة الجمعة في مشهد يبهج القلب 
وينعش الضمير بحب اليمنيين لوطنهم والذي سيظل ثابتًا إلى األبد.
أليس من العيب ان تقول الوسائل ان تلك الصور من المسيرة 
لمحتجين ضد النظام، ثم كيف يمكن ان تفهم اقوالها المتكررة ان 
رجال األمن اطلقوا النار على المتظاهرين العزل بمحافظة عدن 
ما ادى الى مقتل واصابة عدد من رجال االمن وقد قام المواطنون 

باسعافهم.

تجار المشترك

في زحمة االنشغال بما يجري على  
الساحة من احتقانات، يستغل بعض 
ضعاف النفوس من التجار المنضوين 
في أح��زاب المشترك ذل��ك ف��راح��وا يرفعون 
أسعار بعض ال��م��واد الغذائية الضرورية.. 

تنفيذًا للمخطط 
التحريضي الذي 
يتبناه المشترك 
ل���ل���ت���غ���ري���ر 

باألبرياء وال��زج بهم 
الفوضوية  التظاهرات  ف��ي 

والتخريبية.
المطلوب من الحكومة وكل 

جهات االختصاص مراقبة األسعار ووضع حدٍ 
ألولئك التجار وأمثالهم ممن يتالعبون بقوت 

المواطن.. فالجوع كافر!!

انضمام الحوثيين للمعتصمين 
أمام جامعة صنعاء

انضمت مجموعة من الحوثيين   
م���ن ذوي ال���س���واب���ق ال��ى 
المعتصمين أمام جامعة صنعاء، وقال 
أحد الشباب المعتصمين أمام الجامعة أنه 
الحظ وجود مجموعة من الشباب الذين 
يرفعون شعارات لجماعة الحوثي »الموت 

إلسرائيل الموت ألمريكا«.
وشهد االعتصام أمام الجامعة الجديدة رفع 
صور الحمدي وصور لعبدالملك الحوثي واالمام 

المخلوع احمد حميدالدين.
وكان عبدالملك الحوثي قد دعا أنصاره 
ال��ى المشاركة في االعتصامات لزج 
الشباب المسالمين في محرقة لتحقيق 

أهدافهم الشريرة.

حاشد 
وبكيل!!

على   لكثير  ا ت��ن��در 
إدعاء حسين األحمر 
ال���وص���اي���ة ع��ل��ى ح��اش��د 
وبكيل، وقالوا إنه ال يقصد 
أخويه  وإنما  »القبيلتين« 

»حاشد وبكيل«.

تهانينا للبحري
يحتفل اليوم 
الزميل العزيز/

عبدالجبار البحري
بزفافه الميمون وسط 
جمع غفير من األهل 

واألصدقاء
وسيقام الفرح في قاعة 

األماني جوار مدارس 
األمجال األهلية بالحصبة

ألف ألف مبروك


