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بدر بن عقيل

أمانة
يحق ألبناء اليمن الفخر واالعتزاز 
بأنهم أهل ثقة وأمانة، لقد كتب 
ذات يوم معاوية الى مسيلمة من 
مخلد وكان والياً على «مصر» قائالً 
: «ان ال تولي على عملك إالًّ اذوياً أو 

حضرمياً، فإنهم أهل أمانة.
القلب

القلب ليس دائماً ترجماناً لحب 
صـــادق، أو سفيراً لشوق وأفــق، 
فهناك من يستخدمه سفيراً للنوايا 

الخبيثة..!!
عيب

من العيب آن تــرى فقط عيوب 
الناس، والترى عيوب نفسك..!

قال الشاعر : 
ومطروقة عيناه من عيب نفسه

فإن بات عيب من أخيه تبصرا
وهم 

لناس  ا جميع  ان  لثعلب  ا يظن 
يحبون الدجاج مثله..!!
الكلمة

يقول ابن المقفع : «مالم اتكلم 
بكلمة ملكتها.. فــإذا تكلمت بها 

ملكتني».
الهدوء

الهدوء.. أقوى من الغضب..!!

لسان حال المواطن في العاصمة االقتصادية والتجارية عدن     
يقول لسنا ضد الحراك وال ضد العصيان المدني ولكننا تعبنا 
يا سادة، وعندما نسأل المواطن البسيط في مدينة عدن: تعبت لماذا؟
يرد بنقاط شديدة االختصار لكنها عميقة الجوهر، وإجابته كانت 

على النحو التالي:
 ۹  أوالً: العصيان المدني والذي بدأ منذ أكثر من شهر ونصف، يعني 
تعطيل الحياة العامة يومي السبت واألربعاء من السادسة صباحاً 

وحتى الثانية عشرة ظهراً.
 ۹  ثانياً: بموجب العصيان المدني فهذا يعني أن أوالدنا يحرمون من 
الدراسة يومي السبت واألربعاء من المرحلة االبتدائية وحتى الجامعة، 
فما ذنب أوالدنا وحرمانهم من الدراسة التي هي في األساس متعثرة؟
 ۹  ثالثاً: تتعطل يومي السبت واألربعاء األعمال في كل مرافق 
الدولة وفي القطاعين العام والخاص ومعهما تتعطل مصالح الناس 

في عدن وقضاياهم على كافة المستويات.
 ۹  رابعاً: الدوام في كل مرافق الدولة عبارة عن خمسة أيام في االسبوع من 
السبت الى األربعاء ألن الخميس والجمعة إجازة وألننا في عدن تحديداً وفي 
المحافظات الجنوبية بصورة عامة، وألن لدينا عصياناً مدنياً يومي السبت واألربعاء 

فهذا يعني أن الدوام الرسمي صار ثالثة أيام ال غير «األحد، االثنين، الثالثاء».
 ۹  خامساً: بما أن الدوام الرسمي للدولة  في عدن خمسة أيام في االسبوع يضيع 
منه يوما (السبت، واالربعاء بسبب العصيان المدني) والسؤال كيف نتوقع من 
مؤسسات الدولة ان تؤدي واجباتها تجاه عدن والخدمات العامة فيها، والدولة تداوم 
ثالثة أيام في االسبوع واثني عشر يوماً في الشهر.. وبعدها نقول إن المحافظة 

والمكتب التنفيذي والمجالس المحلية ال تعمل؟
 ۹  سادساً: مع كل يومي عصيان مدني تحصل مشاكل أخرى كإطالق رصاص 

وإحراق إطارات سيارات ومشاكل أخرى ال مجال لحصرها هنا.
سألنا المواطن: ما الحل برأيك؟ فيقول: لسنا ضد الحراك الجنوبي سواء برضانا 
أو غصباً عنا ولسنا ضد العصيان المدني الذي يريدونه  لكننا نقترح عليهم ما يلي:

 ۹  أوالً: يمكن أن يستمر العصيان المدني ولكن بصورأخرى أهمها أن يكون 

العصيان المدني شكالً من أشكال التعبير لكن مع الحرص على 
أن حق التعبير الذي يريده الداعون للعصيان المدني أن ال يضر 
أهلهم وأناسهم في عدن كلها، فمثالً القائمون على العصيان 
المدني ينسون أن أوالدهــم واخوانهم وآباءهم وأمهاتهم 
يحرمون من الدراسة أو الذهاب الى أداء واجبات عملهم تجاه 
الناس وتجاه عدن ككل.. نؤكد أن التعبير عن الرأي حق من 
حقوق كل مواطن ولكن حرية أي مواطن المفروض أن تنتهي 
عندما تعطل حرية اآلخرين في ممارسة حياتهم وحقوقهم 

وواجباتهم..
 ۹  ثانياً: يمكن أن يعاد النظر في وقت العصيان المدني بدالً من 
السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، أن يبدأ من الثالثة عصراً 
حتى السابعة مساء وبذلك نسمح ألوالدنا الذهاب للمدارس وعجلة 
العمل تدور وال تتعطل عدن ونمنح فرصة كاملة للمسؤولين أن ال 
يعملوا لمصلحة عدن ومواطنيها بحجة أن العصيان المدني يومان في االسبوع 

يجعلنا عاجزين عن تنفيذ واجباتهم.
 ۹  ثالثاً: يمكن أن يتحول العصيان المدني الى ظاهرة سياسية واقتصادية 
وثقافية لو حولنا العصيان المدني الى مهرجانين خطابيين من الخامسة حتى 
الثامنة في إحدى الساحات ويتم فيهما يومي السبت واألربعاء مناقشة كل 
قضايا الجنوب والوطن عموماً دون أن نكون قد اسهمنا في تعطيل عدن 

بالكامل.
هذا مقترح منا لكن بالتأكيد سيكون لألخوة في الحراك آراء أو مقترحات أخرى 

يمكن أكثر فائدة من مقترحنا هذا.. المهم أن ننقذ عدن من التعطيل الشامل.
أخيراً.. هل العصيان المدني هز النظام.. بالعكس الناس يعملون وأوالدهم 

يدرسون، ونحن من ال يدرس ومن ال يعمل.
 ۹  هل أجواء العصيان المدني ستسمح بجذب الرأسمال الوطني والخارجي 
لالستثمار في عدن أم سيتحول ذلك الرأسمال الى صنعاء، والسؤال األخير اُترك 

االجابة عليه للقارئ الكريم فهو حر يرد عليه كيفما يريد:
هل خسرنا منذ بدء العصيان المدني كمواطنين وكمدينة أم كسبنا الكثير؟؟

المواطن في عدن: لسنا ضد الحراك وال العصيان المدني

لكننا تعبنا

عبداهللا الصعفاني

عندما يسوء الفهم بين الشركاء في بناء  
الوطن يختلط حابل الفوضى بنابل االنفالت 
وتسود العبارة الهروبية «ال تشكي لي أبكي لك!!»..
  ۹  أال تالحظون كيف تتبدد الثقة المتبادلة 
بين المواطن وقسم الشرطة.. بين النيابة وبين 
المحكمة.. بين المواطن وبين الشرطي.. بين 

الجميع والجميع..
  ۹  هذا الحال دفعهم في مصر إلى مناقشة فكرة 
إعــادة النظر في ألــوان سيارات األمن المركزي 
وألوان الزي الذي يرتديه أفراده.. فيما راح أمنيون 
يهددون بعدم التعاطي مع شكاوى المحامين.. 
بينما هدد المحامون بعدم الترافع عن ضباط.  ۹  
ودائماً فتش عن الذين يثابرون في إفساد عالقة 
المواطن باألجهزة ويغلِّبون الشعار الثوري على 
فكرة مساعدة المؤسسات الدستورية على أن 

تعمل بتعاون وتناغم وفقاً للقانون..
  ۹  حتى أحكام القضاء ال تجد من ينفِّذها.. 
والحكم لصالح مظلوم لم يعد محلّ استبشار ألنه 
ذ الحكم؟ فإلى أين  محاصر بالسؤال : ومن سينفِّ
نحن ذاهبون؟ وهل عند البسطاء قدرة على نشر 
المناشدات ذات القيمة اإلعالنية على طريقة 

الغرفة التجارية؟
  ۹  وإلى أن ينصلح حال هذه البالد بعد الذي 

ــات.. ما رأي فرقاء  أصابها ويصيبها من األزم
السياسة - مدنيين وعسكريين - في االتفاق 
على تنقية القضاء واحترامه.. بحيث يكون 
مرجعية الجميع تجاه أي طغيان خارج القانون.. 

ولتكن البداية إنشاء وحدة لتنفيذ األحكام تابعة 
لوزارة الداخلية. 

 ۹  إن واحدةً من أصعب المشاكل التي تعبث بروح 
المظلوم وعقله هي عندما يحصل على حكم 
قضائي نافذ.. غير أنه ينصدم بصخرة السؤال 

: ومن بيده تنفيذ الحكم؟ 

وحدة تنفيذ أحكام القضاء..!! 

بقلم/ محمد علي سعد

بكاء على 
أطالل وطن

ــــي وأي ثــــــرى أضــــاعــــوا ــــون ــــاع أض
ـــاع ـــد ب ـــج ـــم ــــي ال ــــه ف أنـــــا وطـــــــن ل

لي فـــــــــما ــد  ــس ج لـــه  مـــا قـــلـــب  و
ــيــل صـــاع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلــكـــ ـــة ومـــــا ل ـــي ـــن أم

ـــــي ــــراً وروح ــــس تـــركـــت مـــــدارهـــــم ق
ـــــوداع ـــا يــبـــــــــــــــــكــي ال ــم آه م ــه ــدي ل

ــداً ـــ ـــ ـــ ــي ـــــدو وح ــرى  أع ــف ــن ــش ــال ــــا ك ان
ــافــي والــســبــاع ـــ ـــ ـــ ـــ ــفــي ــي ال ــن ــي ــاج ــن ت

ت فيــــــــــــا ٌغا ف  عـــجـــا م  يـــــا أ و
ــــا ويــــــا أســــفــــى الــــرعــــاع ــــه ــــادي وح

ــقــد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــات وحـــ ـــات وأزم ـــح ـــي وص
ـــراع ـــص ـــنـــشـــوى ال يــــداعــــب نــــارهــــا ال

ـــر عــطــشــى ـــش ـــوق ال ـــس ـــــورصـــــات ل وب
شـــــــروا فـــيـــهـــا مـــآربـــهـــم وبــــاعــــوا

ـــت ـــوت ذاق ـــم ـــــؤوس ال ــاً ك ــس ــف ــم ن ــك ف
ــا خـــبـــر يــــذاع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــم بـــلـــيـــلٍ دون

ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــب ـــــــــاء رع ـــأل األرج ـــم وعــــنــــف ي
ـــاع ـــب ـــط ــــــع وال ــــــدواف وتــــفــــرضــــه ال

ــة ثــكــــــــــــــالــى ــرك ــب ــف ــــم قـــصـــصٍ م وك
ــــوا ــــاع ــــــذب وبــــهــــتــــان أش ــــــم ك وك

وكــــــم مـــــن أمــــنــــيــــات قـــــد تـــالشـــت
ــــي مـــــقـــــدام شـــجـــاع ــــح ومـــــافـــــي ال

ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد قــــد رأيــنـــ ـــي فــــال حـــكـــم رش
ـــاع ـــي ـــج ــــــــــاواه ال ــــــــــارون س وال ق

ـــي أفــــــق واصـــــــرخ جـــهـــارا ـــن فـــيـــا وط
ــــي وأي ثــــــرى أضــــاعــــوا ــــون ــــاع أض

ويــــــا حـــــــادي الـــمـــطـــي أال تــعــرج
إلــــــى مــــن لــــي بـــســـاحـــتـــهـــم مــتــاع

شعر: األستاذ أحمد علي باعبيد

سموم أمانة الحوار

المؤتمر لم يعد مظلة

مطبخ األمانة العامة لمؤتمر  
الحوار الوطني يهدد بتسمم 
قاتل للمتحاورين وللحوار بذلك 
البيان الصادر في ختام الجلسات 
االفتتاحية للمؤتمر والــذي يظهر 
ان مــن صاغه استلم ثمن ذلك 
عداً ونقداً، لتفخيخ الحوار من قبل 

أطراف ترفض الحوار..
ان االمانة العامة لمؤتمر الحوار 
الوطني مطالبة بالحذر ليس من 
ما يطبخ بالفندق للمتحاورين ولكن 
من السموم القاتلة التي تتسلل الى 
داخل األمانة العامة بنموذج البيان 

االخير.

صمت امانة الحوار يثير الريبة.. 
ومطلوب ان التتستر عمن يسعى 
لعرقلة الحوار.. وتؤكد انها عند 
مستوى االمانة التي ائتمنها الشعب 
بالعمل على إنجاح الحوار فتسمم 
الطعام أو البيانات في آن واحد ليس 

عفوياً أبداً.

الذين مازالوا يعتقدون أن المؤتمر  
مظلة لمن هب ودب.. واهمون..

األزمــة السياسية التي تعرض لها الوطن 
ودفــع ثمنها المؤتمر الشعبي العام وفي 
المقدمة قياداته قد نفضت عنه شوائب االنتماء 
وجعلت منه خالل عامين تنظيماً يتحكم في 
صناعة المستقبل بعد أن أغلق األبواب 
المندسون  التي كــان يتسلل منها 

والمتزلفون..

وزير فاشي

الذين يقفون متفرجين أمام الجريمة التي  
يرتكبها أحد وزراء حكومة الوفاق والذي 
يمارس عقاباً جماعياً على أبناء محافظة حجة 
جميعاً.. ستطاردهم لعنة التاريخ.. فها هو الشهر 
الرابع ومرتبات الموظفين لم تصرف.. وأسرهم 
تتضور جوعاً ومشاريع التنمية توقفت ومصالح 

الناس تعطلت.. وكل هذا بسبب رفضهم قبول 
تعيين قريب الوزير في المالية وقريب الوزير اآلخر 

في إدارة األمن ألن ذلك جاء خالفاً للقانون..
وعندما يحتكم الناس للقانون لحل مثل هذا 
الخالف يبقى العقاب الجماعي ضد أبناء حجة 

همجياً وتفكيراً فاشياً بامتياز.

سكاكين وتراجيديا اليمن
وجـــاء الزمن   

الذي نرى فيه 
لخامس  ا بور  لطا ا

ــنــه  يـــحـــد ســكــاكــي
لتمزيق اليمن ليس في 

الظالم.. بل لقد أصبحوا 
يشحذونها أمامنا نهاراً 

جهاراً وبتحد عجيب..
يا اهللا من هول هذه المأساة 

التي نعيشها.. وفظاعة التراجيديا 
التي تعاني منها اليمن في تاريخها.. وقد بلغ تمادي 
البعض الــى الــدرجــة التي وصــف بشاعتها الشاعر 

الصريمي  ســلــطــان 
ها  قطعو و »  : له بقو
يشتهي  مـــا  عــلــى 
الـــوزان».. والــذي يجب 
أن يدركه هذا الطابور 
أن اليمن هــي أم لكل 
اليمنيين ومــن يحاول 
بقداستها  ــمــســاس  ل ا
سيتصدى له الشعب بقوة 
ولــن يعود اليمنيون الى 
سنوات التشطير واالقتتال.. وسيحطم الشعب االيادي 

والسكاكين التي تحاول المساس بوحدتهم..

االصالح.. والفرعنة!!
ابتالء حــزب االصــالح بالفرعنة  

وبتبختر وغرور قارون سيقود هذا 
الحزب الوطني الى الهالك ويكون حزب 
ــزاب.. ولألسف  االصــالح عبرة لبقية األح
ــالح وفــي الوقت الــذي يجنح  حــزب االص
فيه الجميع للسالم والــحــوار- يواصل 
االفساد في األرض، يسفك الدماء في 
عدن وحضرموت وغيرها ويغلق جامعتي 
صنعاء وتعز ويطرد الناس من الوظائف.. 
ويــواصــل التحريض مــن منابر بعض 
المساجد والساحات لسفك الدماء والقتل 
بدعوى استكمال «ثورة الفرعنة».. مشكلة 
االصالح أنه باسم الدين يتحدث ويمارس 

اسلوب الفرعون.. فعندما وصل إلى الحكم 
نهب أموال الشعب ولم يجسد سيرة سيدنا 

يوسف عليه السالم..
وعندما أجمع القوم على الحوار وصيانة 
الدماء واعادة الحقوق، رفض بعض قادتهم 
الحوار وحشر االصالح ميليشياته في تعز 
وعدن والعاصمة وحجة وحضرموت ومأرب 
وغيرها لمزيد من أعمال العنف والفوضى.

االصالح استعدى كل األحزاب والمنظمات 
المدنية وجميع أبناء الشعب.

إلى اآلن واالصالحيون لم يستوعبوا أن 
قياداتهم «القندهارية» ستخسف بحزبهم 

إلى المزبلة..

60 ألف عسكري مستنفر

فكيف تم اغتيال 
المؤتمري جخدم..؟

< قائمة تصفية 
القيادات المؤتمرية 
لم توقفها المبادرة 
بدء  وال  لخليجية  ا
ـــال مــؤتــمــر  ـــم أع
الــحــوار الوطني.. 
وال أيـــضـــاً حــالــة 
االســتــنــفــار ألكثر 
ــاً من  ــف مــن ٠٦ أل
الجيش واألمن في 
مكلفين  لعاصمة  ا
بضبط االرهابيين 
ــــرق الـــمـــوت..  وف
ولعل جريمة اغتيال 
القيادي المؤتمري 
جخدم محمد جخدم 
رئيس فرع المؤتمر 
ــام  ــع الــشــعــبــي ال
بالعشة العصيمات- 
محافظة عمران- 
ـــة  ـــان داخـــــــل أم
العاصمة وفي عز 
الظهر يؤكد فشل 
ــة مــؤتــمــر  ــاي ــم ح

الـــحـــوار الوطني 
أمنياً..

 وإذا لم يكن األمر 
كذلك.. فهذا يؤكد 
ما يتردد في الشارع 
ان الجريمة ارتكبت 
ــادات  بــتــواطــؤ قــي
أمنية.. وإال لكان 
الكشف  بإمكانهم 
عــن القتلة.. ولن 
نفرط بدماء خيرة 

رجال اليمن أبداً..

استثمار إغالق الجامعات

ــى  األول الفرقة  ميليشيات 
مدرع المنحلة تستبيح جامعة 
صنعاء منذ عامين ويدوسون 
قداسة العلم والمعرفة تحت 
بياداتهم التي تحمل أدران 
ــم تــحــرك رئاسة  األرض، ول

الجامعة ساكناً..
وعندما خرج طالب الهندسة 
محتجين على اطالق الرصاص 
عليهم وطالبوا رئاسة الجامعة 
فتعل  ا  ، ليتها مسئو تحمل 
الــخــبــثــاء مشكلة وعــلــقــت 
االختبارات الى أجل غير مسمى.
وفي تعز.. الجامعة مغلقة 
منذ أشهر ويبقى السؤال من 

المستفيد من حرمان الفقراء 
من أبناء اليمن من حق التعليم.. 
وهل ما يجري حقاً هو مخطط 
التدمير للجامعات الحكومية من 

الداخل؟
ــالوةً على عجز الدكاترة  ع
عن ادارة صرح علمي وبحجم 
جــامــعــة صــنــعــاء واســتــمــرار 
تناحرهم مثل غوغاء األحزاب 

في الساحات..
ــــــرارات كــهــذه  ـــاذ ق ـــخ وات
لتفكير  وا للعقل  نة  ها ا تعد 
األكاديمي وللعلم الذي تعوذ 
الرسول «صلى اهللا عليه وآله 

وسلم» منه.

الجعدبي مديراً لتحرير «المؤتمرنت»
أصدر الدكتور عبدالكريم اإلرياني  

المؤتمر  لرئيس  لثاني  ا لنائب  ا
الشعبي العام- القائم بأعمال األمين العام 
أمس األحد قراراً تنظيمياً قضى بتعيين 
الزميل/ جميل عبداهللا الجعـدبي مديراً 
لتحرير موقع «المؤتمرنت»، ونصت المادة 

الثانية بالعمل به من تاريخ صدوره..

اسرة تحرير «الميثاق» وجميع إعالميي 
المؤتمر الشعبي العام والتحالف يباركون 
للزميل جميل الجعدبي هذه الثقة، والتي 
المؤتمر  قــيــادة  اهتمام  تجسد حقيقة 
المبدعة والمتألقة.. واثقون  بالكوادر 
ان الجعدبي سيمثل رافــداً مهماً لإلعالم 

المؤتمري.


