
استهداف سوريا من   
ــور التآمر  قــبــل طــاب
واإلرهــــاب بالتأكيد 

يخدم المشروع الصهيوني..
فصمود سوريا البطولي في 
وجــه اتــفــاقــات االستسالم 
ــا لــلــمــقــاومــة  ــه ــم ودع
فشلت  و نية  للبنا ا
أمـــام دمــشــق كل 
محاوالت التجبر 
والــعــنــجــهــيــة 

لتركيعها بضغوطات 
دولية..

ـــيـــوم هــاهــم  ال
ــوان» وتحت  «االخ

ــجــهــاد»  ــار «ال شــع
يسعون لضرب هذه 

القلعة واعدام المقاومة 
لتبقى إسرائيل أمنة..

ـــك أن  واألبـــشـــع مــن ذل
«االخــوان» في اليمن يقومون 
بجمع تبرعات مالية في معظم 

لدعم   لمحافظات  ا
ـــــــــــوان»  «اخ
ســوريــا مالياً 
وكذلك دعمها 
ت  مسميا فــي 
ــام  مــســيــرات أي

الجمع.
والــعــجــيــب أن 
«بـــعـــث» الــيــمــن 
يدافع عن «اخوان» سوريا ويريد 

إسقاط النظام!!

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م
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قريباً
كأنك وحدك يا شعب

من يرفع الكلمات على كتف الصدق
يأبى لها أن تخون،

. وأن تتدنس بالزيف واالبتذالْ
باطلٌ كل ما زوروه

وما زيفوه
وما أطلقوا من شعارات باسمك يا شعب

يا مصدر الحب والحق
واالعتدالْ

يتواصل العدد القادم

عبداهللا الصعفاني

 ال تبحث
 عن الخبر
بعد اآلن
لالشتراك:
ارسل حرف 

على رقم: 
ش
5040

حزميات
قام المدعو محمد الحزمي عضو التجمع 
اليمني لالصالح بارسال رسالة تهديد عبر 
تلفونه إلى عدد من االشخاص تضمنت مايلي :

يامن بالظلم تفتخر
منافقاً أو بائعاً

بالضمير المستتر
ثورتنا ستنتصر

وظلمكم سيندحر
من قارع الشعب ينكسر

أما الرحيل..
أو السجن..
أو ينتحر..

 خليل مطران 

المتابع لكل اآلراء والمواقف ذات   
الوطني  لــشــأن  ا العالقة بقضايا 
والتي يتم تدوينها من قبل الجمهور 
المستخدم لخدمة التواصل االجتماعية عبر 
صفحات «الفيس بوك» سيالحظ بجالء أن 
معظم ما يدون عبر هذه الخدمة يتسم بحالة 
فظيعة من التعصب األعمى والتشدد في 
عرض األفكار والترويج لها حد اإلسفاف، ما 
يجعل الحوار المسؤول عبر هذه الصفحات من 
المستحيالت، نظراً للتزايد المريع في أعداد 
المتعصبين آلرائهم من الذين ال يرون أفقاً إال 

وفق تصوراتهم وأجندتهم الخاصة.
.. إن تحول صفحات هذه الخدمة  وحقيقةً
الى متارس للرأي األوحد أمر يبعث على الحزن 
واألسى كون المتضرر األكبر من ممارسات 
كهذه هو الوطن وقضاياه االستراتيجية 
ومتطلبات استكمال بناء مشروعه الحضاري.. 
كما أن مستخدمي خدمة «الفيس بوك» حتماً 
سيكونون أكثر تضرراً مما سلكوه من نهج 
يكرس فكرة االنغالق أمام اآلخر ومن ثم 
يباعد بينهم بصورة تجعلهم في جزر معزولة 
بالرغم من أن كونهم جميعاً في إطار خدمة 
اجتماعية تحتم عليهم االستغالل األمثل لها 
من خالل تحقيق المزيد من التواصل المثمر 
القائم على إعالن اآلراء والمواقف بما يتيح 
لآلخر المشاركة الفاعلة في اشباعها باآلراء 
والتصورات وتقبل كل ذلك بروح وصدر رحب 
دون رفض وشطح ونطح في مواجهتها، كما 
يالحظ حالياً من قبل كثيرين وصل بهم 
األمر- لالسف الشديد- الى تحويل صفحاتهم 
مساحات لشتم اآلخر وبصورة تبعث على 
التقزز.. ومع استمرار ظاهرة كهذه بتأثيراتها 
وتداعياتها السلبية غير العادية على الجميع 
دون استثناء، فإن اآلمال مازالت عريضة أن 
تتسع مساحة اآلراء والمواقف البناءة والقادرة 
على إحداث التفاعل االيجابي والمستمر معها 
من خالل إشاعة ثقافة الحوار المسؤول عبر 
هذه الخدمة االجتماعية وجعلها تصب في 
بوتقة واحدة هي المصلحة الوطنية العليا 
وبما يعزز من مشاركة الجميع واالسهام 
في عملية البناء الوطني بعيداً عن المزايدة 
والمناكفة السياسية، وأن نجد هذه الصفحات 
االلكترونية متجردة تماماً من كل أساليب 
ووسائل االحزاب العقيمة وخاصة على صعيد 
الخطاب السياسي واالعالمي لها وهو الخطاب 
المأزوم الذي طالما شكل مشاهد سوداوية 
للواقع اليمني على عكس ما يعيشه الوطن 

من معطيات وتحوالت..
وهو واقــع نأمل أن ال نجده يستأثر على 
صفحات «الفيس بــوك» من خالل التأثير 
الحزبي على الشباب وجرهم الى مستنقع 

مناكفات ومزايدات.
إن على الشباب اليمني مستخدمي «الفيس 
بوك» أن يرفضوا بقوة أي تأثيرات حزبية 
على أدائهم عبر هذه الخدمة االجتماعية 
وان يحرصوا على تقديم االنموذج الحضاري 
والديمقراطي الرائع من خالل مساهمات فاعلة 
لهم عبرها وبما يجبر االحزاب والتنظيمات 
السياسية على احترام كل ما يطرحونه من آراء 
وأفكار ويروجون له من مواقف تستند بقوة 
لمثل وقيم الدستور والديمقراطية واإلفادة 
من كل ذلك وبما يحقق ارتقاء حقيقياً في 
تناول قضايا الشأن اليمني الذي مازال ينتظر 
من شباب الوطن هذه المهمة والمسؤولية 

الوطنية العظيمة.

  يحيى علي نوري

الحوار في
الفيس بوك!!
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المشترك وقطع األلسن

التبرع لـ«اخوان» سوريا ــن يــنــزعــون األلــســن    م
ويقطعها اليوم.. ضيقاً 
من التعبير عن الرأي.. 
غداً سيحولون اليمن إلى ساحة 
إعدام واسعة لمن يخالفهم الرأي..
إن جريمة قطع لسان الشاعر 
ــي جـــرس إنـــذار  الــرمــيــشــي ه
لمنع تسلط  اليمن  ء  بنا أ لكل 

الظالميين على شعبنا..
الشعبي  المؤتمر  حــرص  لقد 
ــذاءات قيادات  العام- رغــم كل ب
وأعضاء في أحزاب المشترك- ان ال 
يقمع رأياً وظل يجسد إيمانه بحرية 
ــرأي اآلخــر قــوالً وعمالً..  الــرأي وال

رافضاً- رغم السقوط واالنحطاط 
ــزاب  ــل إليه خطاب أح الــذي وص
المعارضة- تكميم األفواه، معتبراً 
ذلــك جريمة ومــصــادرة حــق من 
حقوق اإلنسان التي منحها اهللا إياه..

لكن أن تقطع أحزاب المشترك 
لسان شاعر وهم قطاع طريق 
الدائـــري ويتمترسون  فــي 

ــل خــيــام فــهــذا لم  داخـــ
يحدث حتى في أيام 

مــشــانــق الــقــرون 
الــــوســــطــــى.. 

فماذا لو اعتلوا 
السلطة؟!

< قيادات المشترك التي 
تشن حــربــاً تحريضية قــذرة 
ضد الشقيقة السعودية وتعتبر 
المبادرة الخليجية لحل األزمــة 
اليمنية مؤامرة ضد قطر وإيران وما 
يسمونها بثورة البحرين.. عليهم 
أن يكفوا عن هذا النفخ الشيطاني 
ضد األشقاء وال يقوموا بدور قناة 
ــواء  «الــعــالــم» بلسان يمني وأه

فارسية..
إن قيادات المشترك ال ترغب 
ــة..  بالمبادرة وال بحل األزم
لك  ذ ا  يعلنو ن  أ عليهم  و
جهاراً ويقولوا لألشقاء 

شــكــراً ويبحثوا لهم 
عن مبادرة إيرانية 

بديلة!!

الــــمــــســــؤولــــون   
الـــعـــاجـــزون وراء 

ـــاة  ـــان ـــع كـــــل م
المواطنين.. فمشكلة الغاز 

والــبــتــرول أصبحت 
ــح هــذه  ــض ــف ت
النماذج الفاشلة 
التي طفح منها 

الشعب..!
ــــــإذا كـــان  ف
منعدماً  ز  ــا ــغ ل ا

فعالً في محالت البيع منذ أشهر، 
فإن ظهور آالف االسطوانات تباع في 
السوق السوداء والى جانبها البترول 

نشعر  يجعلنا  يــضــاً  ا
ونصدق   . لهزيمة. با
أن المشترك والقاعدة 
فعالً  ين  د لمتمر ا و
يبيعون تلك المواد 
ــك االســـعـــار  ــل ــت وب
الخيالية ويـــوردون 
ــر  ــع ــس ــــــــوارق ال ف
ـــم  لــــصــــنــــدوق دع
ــالب».. ولــو لم  ــق «االن
يكن هناك تواطؤ من 
تم  لما  مسؤولين  قبل 
البيع «عياناً بياناً» وكأن عيون 

كل أجهزة الدولة مصابة بالرمد..

السعودية 
في المرمى!!

عوائد الغاز لدعم االنقالبيين حسن «زيدش» بريئ..!!

بل.. طجي!!

التحريض الذي اطلقه حسن زيد القتحام   
الــوزارات والتي سمعها االنــس والجن.. 

يجري تمييعها بطريقة مخيفة..
يبدو أن هناك من اعجبهم «اختراع» حسن زيدش 
ــوزارات.. لذا تركوه حراً  لمهاجمة واحتالل كل ال

طليقاً..

وأمام وضع اعوج وأحول كهذا ليس أمام 
وزارة الداخلية إالّ أن تعتقل كل الوزارات 
والمنشآت الحكومية وتودعها السجن 
التحفظي حرصاً على سالمتها ولضمان 
بالطجة  لمسيرات  اعتراضها  ــدم  ع

المشترك.

تبلطج كثيراً عبر تاريخه   
األســـود حتى تــم إقالته 
من منصبه الرفيع النتشار رائحة 
الفساد في كل تحركاته وسفرياته.. 

وألنه ال يستطيع ترك «البلطجة» 
فهدايا «المغتربين» التزال تذكره 

بها فيحن حنينه إليها..
الرجل ال يجيد إغالق أذنيه أمام 

كل من هب ودب لذا نجده 
«سميعاً» من الدرجة األولى 

لمسلسالت البلطجة حتى غدا 
دكتوراً فيها!!

استغاثة شعب
في أقبح لوحة وأبشع صورة تتمدد   

متاريس القتلة داخل أحياء مدينة 
صنعاء..

سلمية .. سلمية.. سلمية.. بتلك المتاريس 
وعكفة الموت.. التي تتمدد داخل عاصمة 
اليمن ومركزها السياسي والتجاري والعلمي.

 الماليين من أبناء الشعب اليمني ال يملكون 
أسلحة مضادة للطائرات وال مدافع مثل أمراء 

الحرب الجدد..

أطفال ونساء ومواطنون مسالمون أصبحوا 
ايضاً متاريس لالنقالبيين.

إن صنعاء عاصمة اليمن واليمنيين، وليست 
حديقة خلفية لبيوت االنقالبيين.

إن أعداء اليمن يلعنون أيضاً سخافة االغبياء 
الذين يقودون بالدهم الى الخراب.. ويعتقدون 
أنهم شطار وهم يكذبون على انفسهم بأنهم 
في ثورة سلمية.. وال ينظرون الى المتاريس 

واالسلحة وهي تفضحهم على المأل.

المخالفي «حنِب»!!

الــمــتــابــع لــمــا يكتبه   
في  لمخال ا لملك  ا عبد
حول المبادرة الخليجية 
ــي وادي  ــاس ف ــن يــجــد أن ال
والمخالفي في «جربة».. 
ــاغــة»  ـــ«الــصــي ــب ب ــان ح
و«الركاكة» و«المحدودية» 
و«الضغوط» و«الغموض» 

و«األخطاء» اإلمالئية ربما!!
دعونا نتساءل ببراءة: ما الذي تريده 

يامخالفي بالتحديد؟!!
أو باألصح اتركونا نستفهم بدماثة: ما الذي حصل 

لسياسيي المشترك هذه األيام؟!!
طبعاً مش مطلوب إجابة!!!


