
د لدى «دراويشهم»  
ّ
ضعف المنهج وهشاشة النهج عند «االخوان المسلمين» ول

و«دواعشهم» و«شواكيشهم» اضطرابًا نفسيًا جعلهم يمارسون الدجل 
والكذب واالحتيال لتثبيت أعضاء جماعاتهم على البقاء في  غيهم يعمهون..

ــدى هــذه «الجماعة  ولــعــل الــمــنــام هــو المتنفس ل
ــضــالالت، فمنذ أن وضعوا  واخــواتــهــا» لترويج ال
المسك في جيوب قتالهم في القتال االفغاني 
وضللوا األحياء بروائح المسك التي تفوح من 
القتلى ونجحوا في ذلك بتثبيت الكثير من 
وا هذا 

َ
الشباب على القتال.. استحل

الدجل والتضليل وراحوا ينسجون 
االساطير في مناماتهم وظهروا 
عبر القنوات بال حياء يتحدثون 
عـــن رؤيـــاهـــم لــلــنــبــي يــصــلــي خلف 
مخلوعهم «مرسي» وكذلك جبريل 
ينقل لهم تحيات المالئكة.. كما رأوا 

خالد بن الوليد يقف الى جانب الرسول األعظم فوق منصة «االخوان» بساحة الجامعة 
بصنعاء.. بل ذهبوا الى أبعد من ذلك وهو مشاهدة المالئكة تقاتل في سوريا.

 أحالم ومنامات «المداليز» أهم وسائل «االخوان» لتجنيد المقاتلين وتثبيتهم على 
القتال، والعزف على وتر «الشهوة» و«الحوريات» للدفع بالمراهقين الى القيام بعمليات 
انتحارية، حيث ظهر «مدلوز» يؤكد أنه حضر عملية انتحارية لمراهق وبعد االنفجار 

وجد الجزء األسفل من جسده وكان «قضيبه» منتصبًا ويستمني!!!!
وهذه «الخزعبالت» بإمكان أي شخص أن يجدها منتشرة كالنار في الهشيم في المواقع 

االخبارية التابعة لالخوان!!
«حلم» الشاب السعودي عبدالرحيم  ولعل أحدكم قرأ أو سمع الخميس الماضي بـ
العتيبي الذي رأى «الحور العين» يدعونه الى تنفيذ عملية انتحارية.. وهو ما قاده الى 

تنفيذ عملية انتحارية االسبوع الماضي في اليمن.
هذا الحلم «الــذي يمثل في علم النفس اضطرابًا نفسيًا» القى ترويجًا في مواقع 
«االخــوان» في اليمن والمنطقة والعالم في إطار االسلوب التضليلي لتثبيت المغرر 
بهم من الشباب للقتال مع األجنحة الجهادية لجماعة االخوان لقتل الجنود والمواطنين 

األبرياء بغير حق!!

عبدالله الصعفاني

 قوة الحكمة

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

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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فــعــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق علي  
عبدالله صالح خيرًا عندما انحنى 
للعواصف، وكان بإمكانه أن يفعل أمورًا 

كثيرة ولكن بفواتير أكبر ..
Ê  كان  األقوى لكنه  آثر السالمة للجميع 
.. تعرض فــي جامع النهدين لمحاولة 
إبادة مع أركان دولته كانت كافية إليجاد 
كل مبررات رد الفعل غير أنه لم ينشغل 
بالمحرقة قدر انشغاله بعدم الرد ليلجم 

ردود األفعال بما فيها من التداعيات ..
Ê  سّموه التوفيق من الله .. أو الحكمة أو 
حتى االحترام للظروف الموضوعية التي 
أحاطت بالموقف فالنتيجة واحدة .. فقط 
لو يعقل المتعصبون هنا وهناك بكون 
األحداث وإن جاءت عاصفة باليمن إال أنها 
مثلت حالة أفضل مما لو أن الرجل تعامل 

ة إليه بانفعال.. مع سيول اإلساء
Ê  وباللغة التي تحدث بها المؤتمر 
الشعبي العام ورئيسه أمام لجنة العقوبات 
الدولية وقفنا على ميزة اضافية في مواقف 
رئيس المؤتمر ورئيس الدولة اليمنية 
لثلث قــرن .. فلقد ســاد الكالم مايمكن 
وصفه بالقول واثــق الخطوة قــادر على 

االقناع .. وبسهولة..
قال بأنه انطلق في مواقفه من الحرص 
على الــســالم رغــم كــل مــاحــدث " وهــذا 
صحيح " وكان قويًا وهو يأمر ابنه أحمد 
بأاليرد على قصف المسجد وحرقه بمن 
فيه  .. لم يجاف الــصــواب وهــو ينشغل 
حتى في غيبوبته بأن تكون الثقة في نائبه 
الرئيس هادي فيطلب منه تجنب االنجرار 

إلى الحرب ..
Ê  وحتى وقــد ســارت أمــور البالد نحو 
االرتباك وهذا التطرف واالرهاب والفجور 
في الخصومة، فإن المؤكد أنه كان باإلمكان 
أسوأ مما كان لوال الحكمة والحرص على 

القفز فوق االستفزاز وفوق الجراح..

«الحور العين» في وسائل إعالم اإلخوان!!

الدعم الناعم 
لإلرهابيين!

استطاع اإلرهابيون عبر   
«الــفــديــة» ابتكار مصدر 
جديد لتمويل تنفيذ أعمالهم 
اإلجرامية، واصبحت اليمن أكثر 
دول الــعــالــم رضــوخــًا لمقايضة 
المختطفين بدفع «فدية» عبارة 
عن مبالغ مالية خيالية تدفع لهم 
عن طريق اشخاص مقابل اطالق 

مختطف أجنبي أو محلي..
كــل فــديــة تــدفــع لإلرهابيين 
على الفور تذهب لتمويل وتنفيذ 
عملية إجــرامــيــة ضــد الجيش أو 

األمن، أو اختطاف أجنبي آخر..
وبالتالي إذا لــم تــحــارب الدولة 
وتجرم دعم اإلرهابيين من خالل 
ما تسمى بالفدية فلن تستطيع 
ــــذه الــجــمــاعــة  الـــقـــضـــاء عــلــى ه

المارقة..!!

المحاصصة.. ولعنة الساحات

لجنة االنتخابات

ـــن    ـــة زم مـــــن ســـخـــري
«الــتــغــريــر» أن يطلق 
قــيــادي بهذا الــحــزب أو ذاك 
تــصــريــحــات غــاضــبــة يزعم 
فيها أنه لم يحصل على تمثيل 
عادل في الحكومة.. رغم أنه 
من أوائل من نزلوا إلى ساحات 
التغرير.. واآلخر يفاخر ويبرز 

عــضــالتــه بــمــســيــرات لنفس 
الغاية..

كــل األحــــزاب بمسمياتها 
المختلفة تــريــد حقائب في 

الحكومة.. بالهرجلة.. 
والخوف أن يصبح تشكيل 
الحكومة من خالل االحتكام 
ــيــس إلرادة  لــلــمــســيــرات ول

ـــر صـــنـــاديـــق  ـــشـــعـــب عـــب ال
ـــات.. فــالــدســتــور  ـــتـــخـــاب االن
ــــادرة يــــؤكــــدان أن  ــــب ــــم وال
االنتخابات طريق للحكم.. 
لــكــن أن تــتــجــاهــل األحــــزاب 
ــاب  ـــن ب ـــــو م هــــذا الـــحـــق -ول
ــمــزايــدة- فــهــذه انتكاسة  ال

للديمقراطية..!!

ــصــمــت الــــذي يــلــف عمل    ال
لجنة االنتخابات مريب جدًا.. 

مهامها كثيرة وكبيرة جدًا.
الــســنــوات تمر 
وكان بإمكاننا 
أن نحصل 
ـــــــى  عـــــــل
ســـــجـــــل 
ــابــي  ــخ ــت ان
ــــظــــيــــف أو  ن
ـــي خـــالل  ـــرون ـــت ـــك ال

سنوات األزمة..
اللجنة تتحمل مسؤولية وطنية 
ومـــهـــامـــهـــا مـــــحـــــددة.. وأمـــامـــنـــا 
استحقاقات وطنية مهمة.. في 
مقدمتها االستفتاء على الدستور..

للتذكير.. االجــــازة القضائية.. 
انتهت.

سلطة المتقطعين..
تــنــتــشــر بــرامــيــل   

الـــمـــتـــقـــطـــعـــيـــن 
بــصــورة تفوق عشرات 
الـــمـــرات نــقــاط الجيش 
ــــن الــمــنــتــشــرة في  واألم
ـــطـــرق بين  مــخــتــلــف ال

المحافظات..
هذه المشاهد تكشف 
عـــــن حـــقـــيـــقـــة تـــــردي 
األوضاع األمنية في البالد 
ــنــذر بمخاطر  والــتــي ت
كــثــيــرة وان لـــم تكن 
تعكس صــورة نقاط ما 
يسمى بأنصار الشريعة، 
فإن براميل المتقطعين 

بهذا التزايد الملحوظ 
تعطي انطباعًا مخيفًا 
بأن المليشيات المسلحة 
هي التي اصبحت تتحكم 
بالوضع.. ومثلما يقال: 

«الجنان تعالم»..
ّال كــيــف يستطيع  وإ
بضعة مسلحين احتجاز 
أكثر من مائة قاطرة على 
ــأرب  طــريــق صــنــعــاء- م
أو صــنــعــاء- الــحــديــدة.. 
ــجــري االفــــراج عنها  وي
بــوســاطــة.. فما الحاجة 
ء  ــرا للمحافظين ومــدي

األمن.. إذًا؟!

ليس في اليمن متقاعدون!!

الشباب والخريجون   
ــجــامــعــيــون يجب  ال
ـــشـــوارع  ــوا فـــي ال ــظــل أن ي
ويلتحقوا بجيش العاطلين 

والعاطالت عن العمل..
هذه هي الحقيقة الماثلة، 
فليس في اليمن متقاعدون 
والوظيفة العامة تتحول 
إلى حق خاص من المهد إلى 
اللحد، بل إن بعضهم يورثها 
ألوالده أو يبيعها مثلما 
ــوردات»  ــل يعمل بعض «ال

في بريطانيا..
اإلصــالحــات االقتصادية 
ـــــــة شــيء  ــيــة واإلداري ــمــال ال
والتنفيذ شــيء آخــر، ولعل 
عـــودة الكثير مــن الــذيــن 
بلغوا األجلين إلى أعمالهم 
«بأثر رجعي» وإلغاء قرارات 
إحالتهم للتقاعد تأكيد على 
تعطيل أي نصوص قانونية 

حول اإلحالة للتقاعد..
واضــح أن الحكومة تدفع 
الــشــبــاب دفــعــًا لالنضمام 
لـــلـــقـــاعـــدة والـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة.. ولصالح قوى 
إقــلــيــمــيــة تــســعــى لتنفيذ 

أجندتها في اليمن..
ــــر عــمــولــة  ربــمــا فـــي األم

أيضًا!!

عفاش في بيت الحجري

نزف أجمل التهاني والتبريكات للقاضي/
أحمد عبدالله الحجري
عضو اللجنة العامة للمؤتمر

 عضو مجلس الشورى
بمناسبة ارتزاقه مولودًا جديدًا أسماه

«عفاش»
جعله الله قرة عين لوالديه 

وأنبته نباتًا حسنًا..

صيف صنعاء نهاية أغسطس
مـــــــســـــــيـــــــرة  

ـــة  ـــفـــالـــي كـــرن
سياحية ستكون مفتتح 
مهرجان صيف صنعاء 
الـــــذي يــنــطــلــق خــالل 
ــفــتــرة مــن ٢٤-٣١  ال

أغسطس الجاري.
الــمــهــرجــان وبحسب 
ــدســة فــاطــمــة  ــمــهــن ال

ـــمـــديـــر  الـــحـــريـــبـــي ال
الــتــنــفــيــذي لــمــجــلــس 
الترويج السياحي يحظى 
هـــذا الــعــام بمشاركة 
فرقة فنية محلية وفرق 
فنية مــن مصر ولبنان 
وتركيا وايطاليا والهند 
وعدد من جاليات الدول 

المقيمة في اليمن.


