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صحيفة «الشارع».
الــمــســلــحــون اعــتــدوا 

على الصحفي نــايــف حــســان بالعصي 
والـــهـــراوات بعد خــروجــه مــن منزله 
بشارع الزراعة ودخوله أحد المحالت 
ــفــرار مــمــا اســتــدعــي نقله  ــال والذوا ب

للمستشفى.
ات  ـــداء ـــت فــمــن الــمــســؤول عـــن االع
المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون 
والكّتاب؟.. حيث سبق أن قام مسلحون 
مــجــهــولــون فـــي األســابــيــع الــمــاضــيــة 
باالعتداء بالضرب وإطالق أعيرة نارية 

ــكــاتــب  ــى ال ــل ع
والصحفي نبيل 

سبيع.
هــــــــــــــــــــــذه 
ات  االعـــــتـــــداء
المتكررة على 
ــيــن  ــصــحــفــي ال
تــــســــتــــدعــــي 
وقفة جادة من الجهات األمنية لمالحقة 
المجرمين، وتقديمهم للعدالة حتى 
ينالوا جزاءهم العادل حتى ال تتكرر مثل 
ات المرفوضة بحق حملة  هذه االعتداء
ــرأي والتي يهدف  األقــالم وأصحاب ال
من يقوم بها ليس الى قمع الحريات 
الصحفية وإقالق السكينة العامة وإنما 
إشعال فتنة في البالد بتصفية صناع 
الـــرأي الــذيــن يرفضون الــعــدوان على 

اليمن..!!

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ــحــروب على هذا  اجتمعت كــل ال
الشعب المغلوب، حــرب الــعــدوان 
ــبــر، وسماء  الــخــارجــي مــن البحر وال
ــى مــطــار فضائي ألحــدث  تحولت إل
الــطــائــرات ذات المنشأ األمــريــكــي 
ــراب داخــلــي بين  ـــــي، واحــت واألوروب
أخوة صاروا أعداء حتى التقى األخوة 
األشــقــاء في الجبهة وربما قتل كل 
منهما اآلخر لتكون األم ثكلى القاتل 

والمقتول..
¿ أمــا الحرب الثالثة فهي فوضى 
األســواق وااليجارات وأسعار السلع 
المصاحبة للحصار الــمــتــرافــق مع 
اتساع رقعة البطالة بعشرات اآلالف 
من العمال الذين ُدمرت مصانعهم 
وفقدوا وظائفهم ليزداد االحساس 

بالظلم والقهر والغبن العام .
¿ ال رقابة على أسعار، وال ضبط 
الحتكار ليعيش الناس حالة غير 
مسبوقة من فقدان أبسط درجات 
األمـــن الحياتي والمعيشي وكأنها 
دعوة لمزاحمة الكالب والقطط على 
ما يجود به القادرون من فضالت بقع 

القمامة.
¿ تزايد عدد المتسولين بوجوههم 
الجديدة، وال من جهد يعزز ثقافة 
التكافل والتراحم أو حتى يفرضها وال 
من يكبح جماح أسواق السلع الغذائية 
أو يضبط السوق النفطية، فيما لم 
يسلم حتى نظام الرعاية الصحية 

بشكله البائس ليدمره العدوان.
¿ ومن الحماقة واالستغباء ترديد 
القول نحن في حرب لتبرير الفوضى 
والعبث والحروب التي يجري شنها 
على المواطنين، ألنه ما عالقة الحرب 
بعدم قيام الجهات الرقابية بدورها، 
ومسئولوها في وظائفهم بعيدون 

عن جبهات الحروب.
¿ إن لالنهيار الحياتي والمعيشي 
تفاصيل وشئونًا وشجونًا موجعة 
لــلــنــاس مــمــا اليــنــفــع مــعــه ســرد 
المالبسات التي ال تكفي لتبرير كوننا 

أمام رعاية لمسلسل انحراف كبير..
¿ أفــكــار تشجع على الجشع أو 
ــلــؤم في  تسكت عــلــيــه، فــمــا هـــذا ال
ة  ممارسة المسئولية وماهذه الدناء
عند محتكرين يمتلكون دور الفأر 

الذي ال يجد من يضبطه .
َعْب يا فأر.

ْ
¿ غاب القط.. ال

حرب 
الحروب.. !!

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.. 

تتعامل السعودية مع برلمان االتحاد  
ــي بنظرة قاصرة مثلما تتعامل  األوروب
مع أي تابع يعمل معها مقابل ما تدفع له من 
أموال.. فهذا التعامل الخاطئ جاء بعد أن نجحت 
في شراء أتباع هادي بالمال المدنس ومن خالله 
تم برمجتهم بالكامل وصــاروا ال يتحركون وال 
يتكلمون إّال وفقًا لما تمليه عليهم الرياض والتي 
ازدادت ثقة بنفسها بعد أن ألجمت لسان مصر 
والعديد من الدول العربية والغربية أيضًا بالمال.. 
لهذا تعتقد السعودية أن البرلمان األوروبي هو 
صــورة طبق األصــل إلعــالم السيسي أو برلمان 
البشير، وأن صفقات شراء األسلحة من بريطاينا 
وفرنسا وألمانيا وكندا ال تختلف عن شراء مواقف 
األردن وارتيريا والمغرب، والتي لم تكن لشراء 
أسلحة لقتل اليمنيين وتدمير مقومات الحياة في 
بالدهم فقط، وانما كانت رشاوى لضمان صمت 
حكومات وشعوب ومؤسسات الدول الغربية عما 
تقترفه من خروقات وانتهاكات للمبادئ والقيم 
االنسانية العظيمة والمواثيق الــدولــيــة وفي 
مقدمتها حق الشعوب في الحياة وعدم االعتداء 

عليها أو التدخل بشؤونها الداخلية.

عقب صـــدور بــيــان البرلمان األوروبــــي قامت 
السعودية وبشكل هيستيري بقصف المدن 
والقرى اليمنية وتدميرها على رؤوس ساكنيها 
 أسلحة 

ً
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق.. مــســتــخــدمــة

ستخدم من قبل في كل الحروب 
ُ
جديدةربما لم ت

التي عرفتها البشرية، وتزامن ذلك مع معلومات 
تفيد أن المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ 
احمد وصل الى طريق مسدود مع الرياض التي 
وضعت أمامه كومة من االشتراطات الجديدة 
الستئناف االطراف اليمنية الحوار في «جنيف٣».
ــادة بحق الشعب  السعودية ترتكب حــرب إب
اليمني بحماقة مطلقة غير مكترثة بأية ردود 
افــعــال دولــيــة وصـــارت تتعامل بغطرسة مع 
الــدول الغربية مثلما تتعامل مع عمال المنازل 

اآلســيــويــيــن.. ولــم تعد تــمــارس ذلــك الصلف 
واالستكبار مع الشعب اليمني فقط، فها هي 
تستخدم عقود صفقات شــراء األسلحة ورقة 
ضغط البتزاز الدول والبرلمانات الغربية ومعظم 
المنظمات الحقوقية واالنسانية، حيث تتعامل 
معها بنفس سياسة «الكفيل» الذي يتحكم بحياة 
العمال األجانب واجبارهم على التنازل عن ٨٠٪ 
من قوة عملهم.. وهكذا تسعى السعودية إلى 
شراء مواقف العديد من المنظمات بالمال الذي 
تقدمه لدعم موازناتها وهي رشــاوى واضحة، 
تهدف من ورائها تقويض ما أنجزته البشرية 
من عهود ومواثيق وصكوك دولية نظمت بشكل 
ــى حــد مــا حياة الـــدول والــشــعــوب دون  عــادل ال
السماح ألية دولة بخرقها أو تهديد األمن والسلم 

الدوليين.
يبدو أن الــريــاض ألقت ببيان برلمان االتحاد 
األوروبي الى سلة المهمالت دون اكتراث وتتعامل 
مع أصدائه بتجاهل وسخرية شديدة ويتضح 
ذلك من خالل استمرار القصف الهيستيري على 
المدن والقرى اليمنية بأسلحة محرمة دوليًا.. 
وهذا يجعلنا نشعر فعًال أن أوروبا أصبحت عاجزة 

وعجوزة وبرلمانها ال حول له وال قوة..
هــذا التطنيش والتجاهل السعودي يجعلنا 
نخشى أن تذهب السعودية وتضغط لتغير 
البرلمان األوروبي بالكامل بدعوى التدخل فيما 

ال يعنيه!!
 ال نقول ذلك من باب السخرية أبدًا فالسعودية 
بإمكانها أن تفعل ذلـــك بسهولة جــــدًا.. ألن 
المسئولين الــذيــن قبلوا أن يــتــاجــروا بجيوش 
بلدانهم ويؤجروها كمرتزقة لقتل الشعوب 
الفقيرة والضعيفة لن يترددوا- إن تضاعفت لهم 
األموال- عن القبول بمثل هذه الصفقة والمشاركة 
مــع السعودية فــي الــحــرب ليس ضــد برلمانات 
بلدانهم فحسب وإنما ضد مصالح شعوبهم.. ولو 

بدعوى تحرير أوروبا من أنصار عفاش!!

 محمد أنعم

البرلمان األوروبي 
العفاشي

الصامدون في وجه الموت

ـــيـــمـــن   ــــــاء ال ــــــن أب
الــحــقــيــقــيــون هم 
الـــصـــامـــدون عــلــى ربـــوع 
هـــذه األرض الــمــقــدســة.. 
ويواجهون بشموخ الموت 
ــعــدو أو  قــتــًال بــصــواريــخ ال

جوعًا أو مرضًا..
أبــنــاء اليمن الحقيقيون 
ــن  ــذي ـــدون ال ـــصـــام هـــم ال
ــي جبهات  نــجــدهــم إمـــا ف
هم  القتال يقدمون دماء
ــــهــــم دفـــاعـــًا عن  وأرواح
الوطن، أو الذين يتبرعون 
بدمائهم الخوانهم الجرحى 
أو يتقاسمون كسرة الخبز 
ــهــم، وهــــم أيــضــًا  مـــع أهــل
الـــذيـــن يــعــمــرون األرض 
ويــخــفــفــون آالم وجـــروح 

األهل..
أبــنــاء اليمن الحقيقيون 

هم ايضًا الذين يمتلكون 
األموال والجاه لكنهم أعظم 
ـــك بــمــا يــجــســدونــه  مـــن ذل
بصموده من قيم وطنية 
وعربية واسالمية.. وهم 
أولئك السيل العظيم الذين 
نجدهم يتبرعون بدمائهم 
لــلــجــرحــى ويــخــفــفــون من 
معاناة اخوانهم النازحين، 
ـــم الــذيــن  ــــل هـــــؤالء ه وك
يدافعون عن حرية وكرامة 
شعب واستقالل ومستقبل 
أجـــيـــال.. فــعــًال هـــؤالء هم 
شعب اليمن العظيم الذي 
نجده حاضرًا وشامخًا مثل 
الجبال رغم جروحه وآالمه 
ونزيف دماء فلذات أكباده.. 
ــســالم..  فــلــهــذا الــشــعــب ال
الذي بفضل صموده أصبح 

فجر االنتصار يلوح.

هزائم في الميدان وانتصارات في اإلعالم
< قرابة عام وقوات الغزاة 
ــريــاض يتعرضون  وعــمــالء ال
لهزائم متتالية في جبهات 
القتال على يد أبطال الجيش 
ــة  ــهــذا تــشــن اآلل والـــلـــجـــان.. ل
اإلعــالمــيــة لــلــعــدوان حمالت 
النتصارات مزعومة وحصار 
ــعــاء وســيــطــرة  ألبــــــواب صــن
على ميناء نهم ومطار ذمار 
ــــي.. هــــذه الــشــائــعــات  ــــدول ال
ــــب مــحــاولــة لــرفــع  واألكــــاذي
المعنويات المنهارة لقوات 
«١٧» دولة ومعهم المرتزقة 
والهزائم النفسية التي يعانون 

منها في الميدان..
إن هـــــذا الــضــجــيــج حـــول 
حصار صنعاء كذبة ال تختلف 

عــن أكــاذيــب «تــحــريــر» تعز 
أو مــيــدي أو حـــرض.. وكلها 
مــحــاوالت لــرفــع المعنويات 
المنهارة والهزائم النفسية 
ــة  ــزق ــرت ـــوات الــــغــــزاة وم ـــق ل

الرياض..
وبــبــســاطــة يــمــكــن إدراك 
حقيقة هـــذه األكـــاذيـــب من 

خالل استمرار قصفهم لمأرب 
ــجــوف وصـــــرواح..  ــفــرق ال وم

وفرضة نهم.
المضحك أن البعض يريد 
من أبــواق تحالف العدوان أن 
يتحدثوا عن بطوالت الجيش 
ــفــاصــيــل عن  ـــجـــان.. وت ـــل وال

مالطيم صواريخ (توشكا)..

من المسؤول عن االعتداءات المتكررة على الصحفيين؟
نعلن تضامننا مع الزميلين «نائف وسبيع» من هؤالء..؟!

< تركوا منازلهم.. قبيلتهم.. 
وغادروا اليمن مع كل أفراد أسرهم 

سرًا..
ــوا عــن الــيــمــن وقـــت الــشــدة  رحــل
ويعيشون فــي الــعــديــد مــن دول 
الــعــالــم.. بعد أن ظلوا «يحلبون» 
البالد ليل نهار ويمتصون خيراتها 
ــبــق والــبــعــوض  مــثــل امــتــصــاص ال

للدماء..
الــيــمــن لـــم تــكــن بــالــنــســبــة لهم 
وطنًا وال انتماء وال هوية للفخر 

واالعتزاز..
لهذا بسهولة مثل اللصوص تركوا 

اليمن وغادروها غير آسفين..
جحدوا كل شيء وتنكروا لخيراتها 
ــل هــذا الشعب الجائع الــذي 

ْ
ــض

َ
وف

ــقــمــة عــيــشــه  ـــوا يـــســـرقـــون ل ظـــل
لسنوات.. سافروا وهم يعتقدون 
أن الـــدوالر يمكن أن يصبح وطنًا 

لهم وألوالدهم!

م من أطفال اليهود
ّ

تعل

ع على صواريخ لقتل اليمنيين
ّ

دكتور خليجي يوق

< نشرت وسائل اإلعالم االسرائيلية في حرب تموز ٢٠٠٦م 
صورة ألطفال يوقعون إهداءهم على القنابل التي تتساقط فوق 
رؤوس األبرياء بلبنان ، فما كان من الجيش االسرائيلي إال أن دان هذا 
العمل اإلجرامي وقدم اعتذاره ، ووصف هذا العمل بالخارج عن 
االنسانية . اليوم يتفاخر بعض األكاديميين والنخبة الخليجيين 

باإلمعان في قتل اليمنيين والتشفى بأشالء األطفال والنساء.. أي 
شجاعة تمجد قصف البيوت المأهولة باألطفال والنساء والعجزة ، 

أي إسالم شرع لكم السخرية من دماء جيرانكم ؟!
 الدكتور ظافر العجمي نشر في صفحته بتويتر صورته وهو 
يوقع اسمه وصفته األكاديمية على قذيفة ضخمة ، واصفًا تلك 

ِنية بأنها هدية طياري عاصفة الحزم للشعب اليمني. الفعلة الدَّ
الدكتور الخليجي المسلم العربي يتفاخر بتلك الفعلة الجبانة 
التي تنم عن نفسية حاقدة مريضة غير سوية تتلذذ بالقتل 
وسفك الدماء وتمجد جرائم آل سعود  ضد أطفال ونساء وشيوخ 

اليمن وتدمير منازلهم؟! .

على جبال 
اليمن

أخط انتصاراتي بصمود إليكم
فهي حروف نسجتها بدمي

قد تالمس وجدانكم بألم الفراق
ولكنها تجتث كل تلك الجيوش 
ــتــى قتلها صــمــودي  الـــجـــرارة ال

وشموخي 
التي ال تريد أن تفهم او .. ال 

تريد أن تفهم
أنه أنا اليمني 

أنا اليمني 
أنا اليمني 

إن الجنون فــي اليمن هــو قمة 
العقل

وإن اليمن التي تجتاح وجداننا 
هي كل النضج

وإن الوحدة التي تسكن روحي 
هي كل عالمي

لذا...هم في فلك االستفهامات 
يدورون 

ــم مـــن اســتــفــهــامــات تلح  عــال
باستمرار

تسأل بتكرار:
لماذا .. نحن نقف عاجزين أمام 

االنسان اليمني؟
ببساطة ألني أخط انتصاراتي 
بصمود وشموخ وفــؤادي يلهث 

ويردد..
#أنا_يمني_وأحب_وطني

زعفران علي المهنا


