
عبدالرحمن العماري

هل سينجح 
مؤتمر الحوار 
القادم  وهل 
ي���م���ت���ل���ك 
ن   كو ر لمشا ا
به المصداقية 
وال��ض��م��ي��ر 
وال�����ج�����رأة 
تغليب  على 
م���ص���ل���ح���ة 

الشخصية  ل��وط��ن على مصالحهم  ا
ومصالح احزابهم ومصالح االشخاص 
التابعين لهم.. ان اليمن لم تعد تحتمل 
م��زي��دًا م��ن الطعنات ف��ي خاصرتها 
نزاعات  كاهلها  وه��د  انهكها  لتي  ا
االخ��وة المواطن المتعب يفكر بقوت 
يومه واوالده، يحلم بالسالم واالمن 
واالستقرار، يحلم بحياة معيشية كريمة 
لم يعد يهتم بمن يحكمه بقدر اهتمامه 
كيف يعيش بسالم هو وعائلته وكيف 
يوفر لهم لقمة العيش الكريمة، فكفى.. 
التفتوا الى مصلحة هذا الوطن الذي 
منحكم الكثير ومصلحة المواطن الذي 
صبر عليكم اكثر اليمن تستحق منكم 
القليل من التنازالت القليل من العنايه 
بمقابل ماقدمته لكم طوال سنوات.. 
على الجميع اف��رادًا واحزابًا ووجاهات 
ان يعوا جيدًا أن االجيال القادمه لن 
تسامحهم ان استمروا هكذا يغلبون 
مصالحهم على مصلحة مستقبل اليمن 
ومستقبل اجيالها وحاضرها على الجميع 
ان يتجاوزوا عقلية الماضي واحقادها 
قلياٌل وليلتفتوا الى عقلية الحاضر بنوع 
من المودة والتسامح واالخاء رافعين 
شعار »اليمن اواًل« فعاًل قبل ان تكون 
قواًل ال اكثر.. بالحوار نصنع المستقبل 

وبالتسامح نصنع الحوار..

صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
حيث يتميز جيش الشعب المدافعون 
عن الشرعية والديمقراطية بفضح 

وطاويط االنقالبيين على مدى 24 
ساعة دون هوادة..

إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
»الميثاق« ترصد بعض من تلك 

المعارك الوطنية المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية
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منشور االسبوع  ..

كتاباتهمصورة وتعليق  مقتطفات فيسبوك ..

 شخصية االسبوع

 علي عمر علي الصيعري 
* من مواليد عام 1954م بمدينة المكال م/ 

حضرموت 
* متزوج وأب ألربعة أبناء وبنت.

* درس االبتدائية والوسطى في المكال وأكمل 
الثانوية في عدن.

* حاصل على شهادة البكالريوس في العام 
1975م.

* م��ن مؤسسي جمعية األدب����اء الشباب 
بحضرموت ثم رئيسًا لها.

* انتخب رئيسًا التحاد األدباء والكتاب اليمنيين 
بحضرموت 1993-1997م

* رأس مجلة ) آفاق( لسان حال أدباء وكتاب حضرموت 
خالل 1993-1997م

* كلف في صنعاء أبان حرب صيف 1994م باإلشراف على 
إصدار صحيفة »المسيلة« تحت رعاية األستاذ عبدالقادر 
باجمال، في 7 يوليو 1994م, ووض��ع أول )ماكيت( 

للصحيفة
* عمل مديرًا عامًا لوكالة أنباء سبأ في 

المكال 1994-1995م.
* مديرًا عامًا لدار باكثير للطباعة والنشر 

1995-1998م
* رأس تحرير )المسيلة( 1998- 2003م.
* عين مستشارًا لدائرة الفكر واإلعالم 

باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.
* عضو نقابة الصحفيين اليمنيين.

* عضو اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين.
* عضو اتحاد األدباء والكتاب العرب.

* له ديوان تحت الطبع بعنوان )النهر العصي(، وسبق 
وان نشر له ديوان مشترك مع بعض الشعراء حمل عنوان 

)اشراقات(..
* يعكف حاليًا على تأليف كتاب حول المشهد الصحفي 

بحضرموت )1950- 1967م(..

عبدالعزيز ابوفارع

عزيزي حسين الجسمي
غنيت لمصر خربت
غنيت لليبيا ضاعت

غنيت لتونس انقسمت
غنيت لليمن في خليجي 
20 وم��ن بعدها ص��ارت 

مشاكل ماتوقفت..
ومن  لبرشلونة  غنيت 
يومها ما شاف خير وهزيمة 

بعد هزيمة. 
يرحم أمك.. يا تعتزل يا 

تغني إلسرائيل..

  Soha Mohamed 

دع االب��ت��س��ام��ة ال 
تفارق وجهك وات��رك 
األحزان لمن يستحقها 
وانظر للحياة بعيون 
م��ن حولك واي���اك أن 
بفكرهم  ليها  ا تنظر 
واج��ع��ل نفسك مثل 
يموت  ي��ك��اد  الصقر 
جوعًا ولكن تظل رأسه 
عالية أو كالنخيل مهما 
ان��ح��ن��ى ع���وده يظل 
وجهه فى السماء واياك 
أن يلوح لك عقلك يوما 
أن من أحبك قد ينساك

Yasser Almohallil

حين يموت رئيس دولة 
ما، والذي يبكي عليه هم 
فقراؤها، فهو بالحد األدنى 

جدير باالحترام 
وداعًا تش�افيز..

Qais Abdulrahman Qais

أفضل ما تهبه في 
عن  لعفو  ا  : تك  حيا
ع��دوك والصبر على 
خصمك واإلخ���الص 
ل��ص��دي��ق��ك وال��ق��دوة 
لطفلك  ل��ح��س��ن��ة  ا
واإلح��س��ان لوالديك 
واالح���ت���رام لنفسك 
والمحبة لجميع الناس.

 محمد النعيمي

العادات والدين والعسكر 
والقبيلة وحتى األهل 

لهشة  ا منا  حال أ ا  جمو ها
الطفولية، بقسوة وضراوة

كل ماحلمنا به أن نكتشف 
أنفسنا بأنفسنا

أن نعيش دقائق حقيقية 
ولو كانت خاطئة، أن نجرب 
ونفشل كبشر ال أن نُقمع 
قبل التجربة أو خالل التجربة، 

كالفئران..
ولذلك أنتجنا مجتمعًا معاقًا 
»فكريًا وثقافيًا وحتى ماديًا«.

رائد بن ناصر آل عبدالرحيم

تنتظر كلمة  أن  الكبرياء 
من شخٍص ما، وحين يكتب 
ال تتجاهل او تحاول أال تراها 
ألجل شيء ما بداخلك بكى 
ك��ث��ي��رًا وم���ات ف��ي محطات 

االنتظار طوياًل ?!

Abn Alyemen

هن��اكَ بش��رٌ يحت�اج�ون 
تجمي��ل  ت  عملي��ا ل���ى  إ
داخلي�ة.. تكسي���ر خ�الي��ا 

الش��ر من نفوسه��م..
 . قل���بّ. تكبي���ر   : مث��ل
ال��ح��ق��������د ونف���خ  ش��ف��ط 

ضمائره���م الهزيل����ة

عبداهلل محمدالجنيد

نت�ف����اءل رغ���م م���ا تح�م�ل���ه 
َل�����م، ألنن����ا  أ أرواح�ن����ا م���ن 
ع�ل��ى ي�ق�ي���ن أّن ال�غ����د أروع ب� 

ك�ثي����ر مم������ا م�ض�����ى!

   Abuzaid Al Qassim   

27فبراير ي��وم ترسيخ 
الديمقراطية والوفاء بالوعود

والعهود بتسليم األمانة ليد 
أمينه وبراءة ذمة..

الرئيس أم��ام اهلل ثم أمام 
الوطن والشعب ليكون قدوة 
لمن بعده.. فبورك بالزعيم 
علي عبداهلل صالح باني اليمن 

الجديد وقائد ثورة التغيير..

Yasser Al-abbadi

المرأة الريفية اليمنية.. اقتحمت منذ القدم مجال األعمال الشاقة ك� التحطيب ونقل الماء من اآلبار حتى المنزل الذي تقطن فيه، وايضًا الزراعة 
والحراثة، الى جانب اعمالها المنزلية وواجبها ك�أم تجاه ابنائها.. 

كل ما اسلفنا ذكره واكثر هل اضاف للمرأة الريفية جمااًل أم أفقدها أنوثتها؟..

السقوط األخالقي  سأحدثكم عن بعض 
والقيمي لثوار الجماعة..

ذات يوم كنت في مقدمة مسيرة من مسيرات 
لجنة تنظيم اإلخ��وان وبالتحديد في شارع 
عشرين وهي راجعة من جولتها في شوارع 
صنعاء ومرت من شارع عشرين وكان هناك 
منزل رفع صاحبه وأوالده علم المؤتمر وصورًا 
لعلي عبداهلل صالح فأوقفت« فرقة الفدائيين« 
-وه��م شباب م��درب��ون يتقدمون المسيرة 
يشبكون أيديهم مع بعضهم وتكون الحشود 

خلفهم- أوقفت المسيرة.
فرقة الفدائيين اقتحمت المنزل وأخرجت 
صاحبه من داخله بعد أن أعطوه كمية من 
الضرب واللكم حتى ك��اد أن يفارق وعيه.. 
والحشود ينتظرون ويهتفون لن نعود إال وقد 
اخذنا البلطجي.. وأخذ الرجل من بين أهله 

وصياح وبكاء أوالده وعوائله كانت تسمع إلى 
الخارج.. قال لي أحدهم، دخلنا له من الحمام 

ومسكناه!!
حين كنت أرى مثل هذه التصرفات كنت أتخيل 
األيام التي نرى فيها هؤالء يحكمون الجميع ماذا 
سيعملون بهم، ولآلسف كل ما كنت أتخيله اآلن 

هو الواقع والمعاش..
فعال ما أقبح أن تمارس هذه األعمال العدائية 
باسم الثورة... وأقبح من ذلك حين تمارس من 
الثورة نفسها.. والحمدهلل أن االمر لم يصل كما 
وصل إليه في سوريا يسحلون المواطنين بتهمة 

»شبيحي« ويقتلونهم وبال هوادة...
هذا غيض، وهناك حكايات أخرى سنتحدث 

عنها الحقًا.
ختامٌا لحكومة الوفاق: ان لم تبهر العالم 

بذكائك تستطيع ان تبهرهم بغبائك..

عبدالرحمن األهنومي

هم ليسوا أحرص منا
ق��رارات أممية وعربية تدعونا 
للحوار وإنجاحه.. ذلك معيب جدًا 

في حقنا كيمنيين..
على  حريصين  غير  نحن  ه��ل 
مصلحة بالدنا.. نحن أهل دين.. 
أهل حكمة.. نحن أرق قلوبًا وألين 
أفئدة لذلك يجب أن يكون الحوار 
معبرًا عن رغباتنا، وأنجاحه هدف 
نتسابق نحن الى تحقيق أهدافه 
بما يحقق أألم��ن ويكفل العدالة 
ويحفظ الحقوق لجميع أبناءالوطن 

الحالمين أن يعيشوا على ترابه بكرامة متساوين في الحقوق 
والواجبات..

جميعنا وطنيون نحب اليمن ال نخون أحدًا.. ما نريده قليال 
ًمن حسن الظن وكثيرًا من التواضع ومزيدًا من التسامح 
حتى تذوب أألنانية المفرطة في بحار الوطنية وتتالشى 

المناطقية والقبلية في رحاب وطن يتسع للجميع..
ولندع الجدال والمناكفات والمكايدات جانبا ألنها ال تبني 
الوطن وأنما تزيد الخصومة والفرقة.. نحن لسنا بحاجة 
لقرارات أممية لبناء الوطن وأنما لقرارات ذاتية نابعة من 
كل فرد من أبناء هذا الوطن ألنه لن يصلح شيء.. في بالدنا 

ما لم نصلح أنفسنا ونتصالح فيما بيننا . 

أحمد حسن علي فتيني

عاصم السادة

لن نعود دون البلطجي

بالتسامح نصنع الحوار 
وبالحوار نصنع المستقبل..

ح��اول أن يكون فعلك مطابقًا لقولك ، 
وسلوكك مطابقًا لدعوتك .. فإذا غلبتك 
بشريتك وهزمك هواك في لحظةٍ ما.. ال 
تيأس وإنما استنجد واستصرخ ربك.. وقل: 
الغوث يارب .. يقل لك لبيك عبدي ويخرجك 

بيده من ظلمة نفسك إلى نور حضرته..
فإنك إن كنت أحد عمّال اهلل في األرض 
وأحد سفرائه إلى قلوب الناس.. فإنه سوف 
يرحمك إذا أخطأت ويغفر لك إذا أسأت 

ويعيدك إلى الطريق إذا انحرفت.. وسوف 
يرعاك ويتوالك ألنك من جنده وحاشيته 

وخاصته..
وال تيأس مهما بلغت أوزارك وال تقنط 
مهما بلغت خطاياك .. فما جعل اهلل التوبة 
إال للخطاة وما أرسل األنبياء إال للضالين وما 
جعل المغفرة إال للمذنبين وما سمى نفسه 
الغفار التواب العفو الكريم إال من أجل أنك 

تخطئ فيغفر..

محمد شرف الكحالني

الغفار التواب العفو الكريم

عيـد القــواريـر..
بعد مرور يوم على مناسبة اليوم العالمي للمرأة هناك الكثير ما 
يستوجب قوله عن المرأة اليمنية )الماجدات( الالتي ال يكفيهن 
اوراق العالم وحبر اقالمه لنكتب عن شريك مجتمعي انثوي لهن 
فضل علينا اذ ال نقدر ان نرد ولو بضع ما قدمهن لنا في حياتنا 
فهن شريكات الرجال بهمه وفرحه فلوال هن لما وجد الحب والرحمة 
والمودة والوجدان والعاطفة في قلوبنا ..فهن مبعث السعادة بل 
هدية الرحمن للبرية ..لذا نقف اجالاًل لكن ايتها االم واالخت والبنت 
تكريمًا لوفائكن الخوانكن الذكور في مثل هذا اليوم بل وكل يوم 
ألنكن تستحققن اكثر من ذلك ..فتحية لكل ماجدة يمنية داخل 

وخارج اليمن الحبيب..


