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بدر بن عقيل

عبدالله الصعفاني

مدهشات البلد المستباح..!

(محمول)
كيف سيكون حال ومصالح الناس في العالم..وقد أصبح 
استخدام الهاتف المحمول جزءًا مهمًا من يوميات حياتهم.. 
لو أن شبكات الهواتف توقفت عن العمل..ولمدة أسبوع واحد 

فقط..؟!!

(قيمة)
العلم ثابت كالذهب..وقيمته في كل زمان ومكان..!!

(تجارب)
كلما اقتربنا من كبار الّسن.. والعقالء.. اكتسبنا و-مجانًا- 

الحكمة وخبرات السنين.

(القناعة)
النفس اإلنسانية بحاجة إلى الردع حتى تصل إلى القناعة..!!

 قال الشاعر:
ــــــــة إذا رغــــبــــتــــهــــا ــــــــب لـــــــنـــــــفـــــــس راغ وا

ــــُع ـــــــــــى قـــــلـــــيـــــل تــــقــــن ل ــــــــــــــــردَّ إ
ُ
وإذا ت

(ضيافة)
ــارز لحسن الضيافة أن تقول  أجــمــل عــنــوان ســاطــع..وب

بصدق(الدار دارك)

(فرائس)
الذئاب الجائعة...ال تبحث عن الفرائس الهزيلة..!!

حتى األفاعي تغير جلودها ونحن نرفض أن  
نتغير رغم أننا نلوك زيف التغيير كقطعة 

لبان تثير الغريزة..
¿  نتحاور فــي الموفنبيك ونــديــر المواجهات 
والــحــروب خارجه..نتحدث عن الحكمة اليمانية 
ونستعرض قــدراتــنــا فــي إثــبــات الــجــنــون ونهرف 
بالمدنية ثم نتسابق على أدوار الشر والفساد والنفاق 

واالرتعاش.
¿  الكل يبحث عن موطئ قدم في الدولة ويسأل 
بإلحاح أيــن الــدولــة ..نــدعــي أننا نخطب ود عصور 
األندلس ونهضة تركيا وماليزيا ثم ندفع البالد باتجاه 

طالبان..
¿  نتباكى على الدولة الرخوة غافلين عن سبب 
هذه الرخاوة وهذا االرتعاش وغافلين عن حقيقة 
أن من يترك فراغًا يجد من يمأله ولقد امتأل الفراغ..

¿  والكارثة هو اجتماع الجهل مع الغرور وادعاء 
النزاهة مع اليد الغارقة في المال العام ..مطمئنين 

إلى تحالفات جهوية تحولت إلى "تعالفات".
¿  الذي كنا نفاخر به من وحدة يتحول اليوم إلى 
مــزاد مرتفع للوحدة المستباحة وتصوير للشباب 
في الجنوب أن التشظي هو الطريق الوحيد إلى حياة 

ترفية تلغي معها فكرة الهجرة إلى الخليج.
¿  ويــحــاول األنــقــيــاء الــدفــاع عــن نقاط اإلشــراق 
ــع فشل حكومي  اليتيمة القليلة فيضعفهم واق
ومؤسسات عاجزة وبرلمان جــرى سحب يــده إلى 

عنقه.
¿  وعـــذرًا فلقد فكرت أن أكتب فــي المناسبة 
العظيمة ما يبعث على األمل لوال أنني تعثرت في 
تقرير يتحدث عن خيبة يمنية يلتقي فيها الفقر 
وسوء التغذية والتقزم والفساد والمواجهات وغياب 

األمن..
والمدهش أن الحكومة ال تريد أن تجيب على سؤال 
مــاذا تعملون عندما ال تعملون منشغلين بسؤال 
بعضهم هل أنت وزير أبو صندوق تصرف منه أم 
وزير معتمد على بدالت سفر ومكافأة تأخذ طريقها 

إلى دردشة المقيل والفيسبوك.

< لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار تتعمد التالعب بالوقت   
وإهداره في إثارة موضوعات هامشية ليست من مهامها والتي 
يفترض أن تكرس جهودها أوًال إلنجاح القضايا الرئيسية والمعقدة التي 
تواجه مؤتمر الحوار الذي يجري الدفع به بعيدًا عن إنجاز واستكمال 
مهامه بعد تعثره عن انجازها في الموعد المحدد في ١٨ سبتمبر 

الماضي..
وهذا التعثر والعرقلة تبدو متعمدة عندما نجد أن لجنة التوفيق لم 
تتوفق في إنجاز ولو تقرير واحد من التقارير الستة المتعثرة، وعندما 
تذهب إلى ما تسميه مناقشة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار.. فهي بذلك 
لجنة لم تترك مكانًا آخر للحمقى.. ان لم تكن تتعمد نسف مخرجات 
الحوار أو تمرير أجندة مشبوهة وتسعى الفتعال مشاكل تلهي الشارع 
اليمني عما تقوم به من دور يحول دون تحقيق توافق حول القضايا 
الرئيسية المطروحة أمام مؤتمر الحوار الوطني في إصرار واضح على 

إفشاله ونسف المبادرة الخليجية وآليتها برمتها.
دائمًا تنتج العقول الفاسدة أفكارًا ومشاريع شيطانية كلما اقترب 
اإلنسان من تجاوز مستنقع األحــزاب الدكتاتورية والقوى الظالمية 

تجره من جديد الى عمق ذلك المستنقع.. فإذا كان اليمنيون يتوجسون 
خيفة من عدم توصل االطراف المتحاورة إلى اتفاق، فإن االصرار على 
افتعال معارك جانبية تحت مسمى الضمانات أو المرحلة التأسيسية 
فيه استخفاف بالعقل وبجهود االشقاء واالصدقاء وتشكيك في عمق 
وشمولية رؤيتهم وإصــرار على امتهان الشعب اليمني واإلمعان في 
تعذيبه وتجويعه وإهــدار وانتهاك حقه في العيش بكرامة كبقية 

الشعوب.
إن ما يبعث على السخط هو أن يتباكى االشتراكي ومن معه ويذرفون 
دموع التماسيح على ما يسمونه بالضمانات في الوقت الذي نجدهم ال 
يكترثون البتة على حل القضية الجنوبية أو قضية صعدة أو شكل الدولة 
أو غيرها.. عجبًا كيف ال يخجل هؤالء عندما يتحدثون عن الضمانات 
كأولوية وليس االتفاق على مخرجات الحوار أوًال كالتزام وطني وأخالقي 

وإنساني..
أليس من العبث أيضًا الحديث عن ضمانات في الوقت الذي نجد أدعياء 
الثورة والمتاجرين بالدولة المدنية يتجاهلون الحديث عن تشكيل لجنة 
صياغة الدستور خالفًا لدعمهم ومساندتهم لدعاة االنفصال بتبنيهم 

خيار إقامة فيدرالية بين شطرين..؟!
إن هذا الضجيج والهذيان ال يختلف عن قصة ذلك المعتوه الذي يكيل 
ترابًا ويقسم ايمانًا مغلظة أنه ال يغالط في الميزان وال يغش في الكيل..
وبالتالي ال نريد أن يكيل لنا المنظرون الجدد ترابًا وأوهامًا جديدة.. 
ألن األوضاع تجاوزت حدود الصبر وقد ال تجد كل األحزاب فرصة كهذه 
لتحافظ على بعض مصالحها، وليس أمام الجميع إال االتفاق واالنتقال الى 
تسليم مخرجات الحوار الى الشعب.. باعتباره الضامن والحامي والمدافع 

القوي عن تطبيقها وتنفيذها..
إن نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس األمن 
الدولي واضحة جدًا فقد أكدت على احتكام الجميع إلرادة الشعب اليمني 
بعد مؤتمر الحوار إلجراء انتخابات في عام ٢٠١٤م واالحــزاب التي 
تفوز بثقة الشعب هي الملزمة بتنفيذ وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني.
أما إعادة إنتاج حكومة فساد جديدة في البالد على غرار ما تقوم به 
أطراف في حكومة الوفاق من نهب رسمي للمال العام وتبديد للثروات 
الوطنية وتحويل المساعدات والمعونات والقروض الى أرصدة شخصية 
وحزبية تعد مغامرة كارثية ال يجب السماح بتكرارها دفاعًا عن مصالح 
الشعب وحقه في العيش بكرامة بعيدًا عن الوصاية الحزبية والبابوية.. 
وإذا لم يكن الشعب اليمني هو الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار، فمن 
السخف االعتقاد أن الشيطان هو البديل اآلمن لذلك عبر تزيين وتبرير 

قبح ما يسمى باختراع الضمانات!
أخيرًا :

ما يثير السخرية في هذيان االشتراكي تناقضه البليد بين رؤيته التي قال 
إنه رسى عليها بخصوص شكل الدولة المتمثل بدولة من اقليمين وبين 
«هذيانه» عن الضمانات أو ما يسمى بالمرحلة التأسيسية لالقاليم.. لذا على 
«نعمان» االشتراكي أن يرسي أوًال على شكل الدولة بإقليمين أم بأقاليم 
ليهذي بعدها عن «التأسيسية» التي ال يحتاجها اإلقليمان بكل تأكيد.. وإنما 

يحتاجان الى «البرميل» الذي يحن له، ولن يعود له أبدًا..؟!

محمد أنعم

الضمانات.. 
إما للشعب أما البراميل فال..!!

الشعب لن يسامح «االخوان»
الشعب اليمني لن يسامح قيادة االخوان في   

اليمن.. ولن يهدأ له بال حتى يمثلوا أمام 
القضاء ويقول كلمته الفصل فيهم..

الشعب اليمني لن يفرط بدماء أبنائه الذين تم 
تصفيتهم بفتاوى في أرحب ومارب ويافع والمكال 
وميدان السبعين وتعز، وصنعاء، وشبوة وغيرها.

من حق اليدومي والــزنــدانــي واآلنــســي وغيرهم أن 
يتحدثوا عن السلمية المزعومة لحزبهم، لكنهم لن 
يستطيعوا إخفاء فاشية االخوان وسفكهم لدماء األبرياء 

باطًال.

الشعب اليمني لن يطول صمته 
وقد استباح قادة االصالح دمه وماله 
ودمروا الخدمات العامة ونهبوا المال 
العام، وأخيرًا طردوا عشرات اآلالف 
مــن أبــنــاء الــوطــن مــن وظائفهم في 

الدولة وقطعوا قوت أوالدهم.
إذًا فليس أمــام الشعب اال اسقاط 

ومحاسبة قيادة االخوان.

«بنعمر» 
و«أخونة» اليمن

يستطيع الــســيــد جــمــال بن   
عمر المبعوث األممي أن يقدم 
تقريره الى مجلس األمن في اجتماعه 
المرتقب، ويتحدث وهو رافــع رأسه 
أن اليمن نجح خالل مرحلة التسوية 
السياسية بتقديم تجربة رائعة للعالم 
حتى اآلن تتمثل بنجاح «االخونة» 
لكل مؤسسات الــدولــة دون 
عراقيل وبــإذعــان كامل من 

كل االطراف السياسية.
ــإمــكــان جــمــال بــن عــمــر أن  ب
يــفــاخــر بــهــذا المنجز 
«الــعــظــيــم» وأن 
يذكر أن األمن 
واالســتــقــرار 
ـــــــع جـــدًا  رائ
ـــل أن  ـــي ـــدل ب
«االخــــــــوان» 
ــى  يــهــاجــرون ال
ــمــن مـــن كل  ــي ال
الــدول العربية، 
وســيــكــون لهم 
الــــقــــول الــفــصــل 
في تغيير مجرى 
ـــحـــوار وتحقيق  ال
النجاحات المرجوة.. وستنعكس 
مباشرة مخرجات الــحــوار حتى على 

دول الجوار.

من «غزوة» نيويورك إلى فتح قندهار وحتى   
عبق رائحة الجنة وعطور بنات الحور التي 
انتشرت من جبل الصمع في أرحب.. هذه جزء من 
مالمح المنهج الدراسي الجديد لطالبنا 
بعد أن أصبحت مهمة إعداد المناهج 
الدراسية في قبضة «االخــوان» بعد 
إقــصــاء كــل الـــكـــوادر الــوطــنــيــة من 
ــوزارة.. وجــاءت القرارات األخيرة  ال
لتكشف عن مخطط االخوان لتحويل 
مدارس الجمهورية حقول ألحزمة 

ناسفة وعقول متطرفة!!..
وتعلن رسميًا إنهاء العمل بقانون 
توحيد التعليم بطريقة ناعمة.. 
فــي خــطــوة استباقية إلجهاض 

مخرجات مؤتمر الحوار.

«طالبان» في مدارسنا حديقة لألطفال المجندين في اليمن

يتداول الشارع اليمني نكتة طريفة جدًا تقول: إن   
مقر الفرقة األولى (مدلع) أصبحت حديقة لألطفال 

تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بهذا الخصوص.. 
لكن ليس لكل االطــفــال الذين 
تــكــتــظ بــهــم شـــــوارع وحــــارات 
العاصمة، بل لقد حرص الجنرال 
وكبار عتاولة حزب االصالح أن 
تــكــون حديقة هــي األولـــى من 
نوعها في المنطقة وربما في 
العالم، حيث تــم تخصيصها 
لتكون حديقة لألطفال الذين 
تتواصل عمليات تجنيدهم 
في الجيش واألمـــن.. بعد أن 
(بالستيشن  أصبحت مزودة بـ

اخوان).

البركاني يعود
 إلى أرض الوطن

بعد رحلة عالجية ناجحة فــي الــخــارج استمرت ٧٥ يومًا   
يعود الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام األربعاء إلى أرض الوطن ليواصل أداء مهامه الوطنية 

والتنظيمية.
هذا وكان الشيخ البركاني قد أجرى عدة عمليات جراحية في لبنان تكللت 

بالنجاح ثم انتقل الى المملكة العربية السعودية ألداء العمرة وزيارة مكة 
المكرمة والمدينة المنورة وذلك خالل فترة النقاهة.

يذكر أن البركاني زار عددًا من المدن السعودية والتقى بأبناء الجالية 
اليمنية الذين غمروه بمشاعر الحب والوفاء.. وهو نفس الشعور الذي 

بادله كل أبناء اليمن في الداخل والخارج خالل فترة مرضه.

تزف صحيفة «الميثاق» أجمل آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٣٥هـ الى االخ
 عبدربه منصور هادي 

 رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر -األمين العام 
 والى موحد اليمن الزعيم

 علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، 

والى كافة قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام.. والى جماهير الشعب اليمني العظيم، وأمتنا العربية واالسالمية..
سائلين الله العلي القدير ان يجعل العام الهجري الجديد  عام خير وبركة على شعبنا وأمتنا ..  وكل عام والجميع بخير..

هيئة تحرير 


