
بدر بن عقيل

(حقيقة)
إذا اكتشفنا حقيقة حب كاذب.. 
أو مظهر خــارجــي أجـــــوف...الح 

أمامنا قول الشاعر: 
فهي كالبيضة لما فسدت

قشرها أبيض والداخل جيفة
( جحيم)

لوغدا الكالم الطّيب بالنقود...
لــغــدت حــيــاتــنــا جحيمًا اليــطــاق 

أبدًا...!!!
(قضاة)

بعض القضاة اليحسم ويبت في 
قضية ما.. ولوكانت بسيطة إال متى 
ما اكتظ ملف القضية بكمٍّ هائل 
من األوراق... وأصبحَت أنت بالفعل 

(قضية ماتحملها ملف)..!!
(الجار)

أحساسك بمعاناة جارك....يرفع 
من شأنك.

(أيوب)
بنكهة ومذاق البن اليمني.. تظل 
أغاني الفنان القدير أيوب طارش..

(حوار)
إذا سادت لغة الحوار والتفاهم.. 
وعلى طاولة واحدة.. اقتربنا أكثر 

من كلمة سواء..

عبدالله الصعفاني

 طالع .." نازل "..!!

الحكومة واألحـــزاب فــي حالة  
ــاك من  ــاج لــمــجــرد أن هــن هــي
ــشــارع رفضًا  ــزول إلـــى ال ــن ــدون ال ــري ي

للفاسدة المسماة حكومة الوفاق..
º  تبدو مواقف األحزاب وحكومتها 
الفاشلة وكأنها بصدد إعــالم الشعب 
أنه يعيش في فردوس الدنيا رغم أن 
ضيق الناس بلغ حدًا ال يطاق حيث لم 
يبق أمام من أدمنوا تعكير الحياة سوى 
التالعب بحصص المواطن في الشمس 

والهواء.
º  ما هو الضرر في أن يعبر الناس 
عن خيبة أملهم وضيقهم من حكومة 
توافقت على كل شيء إال مصالح البالد 
والعباد وكرست مفهوم إسقاط الناجح 
ومــكــافــأة الــفــاشــل وتــخــطــيء الصائب 
وتدليل المخطئ والحيلولة دون أي 

رغبة في عزل الفاسد..؟
ــــوازي ضــيــق هـــؤالء بالرغبة  º  الي
ــحــكــومــة  ــيــة فــــي ســـقـــوط ال ــشــعــب ال
واستبدالها بحكومة تحفظ للمسؤولية 
دورهــــا ولــلــمــواطــن حــقــوقــه وللقيم 
اإليجابية تجلياتها سوى الضيق المبالغ 
فيه من تعظيم ذكرى مولد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو ضيق تجاوز 
بكثير الضيق مما شهدته البالد من 
مواجهات قتلت وشــردت الكثير من 

أبناء اليمن..
º  ما هي المشكلة في أن يعبر الناس 
عن سخطهم من اإلدارة الحكومية 
العابثة وما هو الخطر في أن ترتفع ألوان 
االبتهاج بذكرى مولد سيد البشرية..؟؟ 
لــمــاذا ال يترك للناس أن يعبروا عن 
آرائهم ويحتفلوا على طريقتهم مادام 
ذلك سيتم بصورة سلمية تحفظ أرواح 

الناس وممتلكاتهم ..
º  القيادات الحكومية والحزبية 
لم تكتف بالتخلي عن مسؤولياتها 
في خدمة الشعب وصيانة حقه في 
األمن والخدمات والعيش الكريم وإنما 
تستكثر على الــنــاس حتى الــصــراخ 
من األلم أو االبتهاج بمناسبة دينية 

كريمة.

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com
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هنيئًا لكم هذا االنتصار الوطني
في بادئ األمر أهنئكم بالنتائج الجيدة التي حققها المؤتمر الشعبي العام  

في قضية وثيقة بن عمر بالنقاط األربع التي تضمنها بيان رئاسة مؤتمر 
الحوار الوطني وصادق عليها مؤتمر الحوار الوطني بجلسته يوم األربعاء باعتبارها 
"أهم وثيقة تزيل جميع المخاوف وتحول دون قيام المشاريع الصغيرة أو الخروج 
عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس األمن أو تنتقص من سيادة 

لليمن أو اليمنيين وستكون عامل ضبط إليقاع مخرجات الحوار الوطني كاملة"..
فهنيئًا لليمن الذي كان هّم حزب المؤتمر الشعبي في كل األوقات وسيظل يحمل 
هذا الهم.. وحسب المؤتمر بقول الفنان لطفي بوشناق (خذوا المناصب والمكاسب 
لكن خلوا لي الوطن).. فالوطن بأمان بالبيان الذي أقره مؤتمر الحوار وصار حاكمًا 

لجميع مخرجاته..
فهنيئًا لنا جميعًا.. وشكرًا وتقديرًا ألولئك الرجال من المؤتمر الشعبي العام الذين  
لم تهزهم العواصف ولم تنحِن قاماتهم خالل الفترة الماضية ولن تنحني ابدًا إن 

شاء الله.. والذين لم تمتد أقالمهم للتوقيع على وثيقة كارثية كادت أن تعصف باليمن ووحدته 

وأمنه واستقراره..
لله الحمد أن فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مؤتمر الحوار قد استمع وقرأ 
بإمعان خالل جلستين امتدت لـ٨ ساعات تقريبا إلى مالحظات المؤتمر الشعبي 
ــآلراء القانونية العربية واألوروبــيــة واستخلص منها النقاط  العام ومخاوفه ول
األربع(٤) التي صدرت.. فله منا جميعًا الشكر والتقدير ومن كل أبناء هذا الوطن 

مقدرين ما صنع..
شبابنا األجالء في وسائل التواصل االجتماعي,,, شبابنا األعزاء إني أتمنى عليكم 
أال تلتفتوا لما سمي بــ ١٤يناير وأال تشغلوا أنفسكم باالستماع أو المساهمة لعمل 

كهذا ألنه عمل محكوم عليه بالفشل.
الحكومة الحالية هي حكومة توافق بين قوى سياسية ووحدهم القادرون على 
تغييرها وليس ما يدعو إليه البعض في ١٤ يناير.. وألن الظرف بالبلد حساس 
ودقيق وال يحتمل أي هزات أو حاالت عبثية.. ادعوكم أال تسهموا من قريب أو بعيد بعمل كهذا 

سواء بالقول أو الفعل.. (فضره أكثر من نفعه) ومحكوم عليه بالفشل سلفًا..

بقلم /
سلطان سعيد البركاني

١٣ يناير الدامي

في ١٣ يناير ١٩٨٦م كانت فاجعة اليمن والعالم صادمة بتلك األحداث  
الدامية التي التزال جرحًا غائرًا في الضمير الوطني..

في مثل هذا اليوم االثنين تقريبًا والشهر وقبل ثمانية وعشرين عامًا كادت 
عدن تغرق بالدماء، بعد أن وصل جناحا الحزب االشتراكي اليمني الى طريق مسدود 

في الحوار وكانت المذبحة هي الخيار الكارثي الذي لم يندمل جرحه حتى اليوم.
واذا كان مؤتمر الحوار الوطني قد أكد على جبر ضحايا ١٣ يناير ١٩٨٦م غير 
أن األهم في هذه الذكرى المؤلمة هو عدم السماح لمن يسعون اليوم الى تكرار 

١٣ يناير في أكثر من محافظة ومدينة يمنية.

إحياء ذكرى رحيل القيادي المؤتمري محمد األحول

االستاذ.. الحاضر في الوجدان

لــمــؤتــمــر الشعبي    يستعد ا
الــعــام إلحــيــاء ذكـــرى رحيل 
عضو اللجنة العامة السابق السفير 
محمد علي محسن الــذي انتقل الى 

رحمة الله.
ــوطــن  ــه خــســر ال ــرحــيــل ــــــذي ب وال
والمؤتمر قياديًا بارزًا ترك بصمات 
عظيمة في قلوب كل من عملوا معه 

داخل الوطن أو خارجه..

ـــى مسئولين  مــا أحــــوج الــوطــن ال
يجسدون نبل وسمو قيم هذا االنسان 
المدرسة.. والوطني الشجاع صاحب 

الموقف المنحاز للمواطن اليمني..
ة  إن االجــيــال اليمنية بحاجة قــراء
سير عطرة كحياة الفقيد محمد 
علي محسن األحول.. وبإمكان زمالئه 
وأصــدقــائــه أن يعمموا ســيــرة هذا 

االنسان المتميز لألجيال.

كل أوجاعنا وآالمنا وفواجع الوطن والجروح النازفة تهون أمام  
تاريخ  المناضل والثائر السبتمبري الكبير والقيادي المؤتمري 
البارز االستاذ/ يحيى المتوكل الــذي ال يــزال حاضرًا في وجــدان الشعب 
وسيظل نبراسًا تفخر به األجيال عندما حمل مشاعل النور مع رفاقه ثوار 
سبتمبر األبطال الذين حطموا قمقم الكهنة.. وحرروا الشعب من االستبداد 
واالستعمار واالذالل والخوف.. ستظل سيرة هذا القائد وثوريته تفضح 
الدجالين والمتاجرين بالدين والدم والحسب والنسب.. فرحمة الله يوم 

ولد ويوم عاش فينا شامخًا ويوم انتقاله الى جوار ربه ويوم يبعث حيا..
وسيظل الشعب اليمني يتذكر هذا القائد الشامخ ما حيينا ألنه ال يموت 

مثله في قلوب الناس وسيبقى حيًا فينا.

الزواج 
بالتقسيط

من زواج «فرند» الى   
الزواج السياحي.. الي 
«بيوت العفاف» وغيرها.. ها 
هي جماعة االخوان في غزة 
«حماس» تنتج للمسلمين 
زواج التقسيط.. وليصبح 
ظاهرة يجري الترويج لها 
بشكل كبير عــلــى اعتبار 
ــمــهــر  دفــــــع الـــعـــريـــس ال
كأقساط شهريًا بمثابة انجاز 

واكتشاف علمي كبير..
هــكــذا يشغل «االخــــوان» 
ــاب حــتــى ال يــفــكــروا  ــشــب ال
بالقدس وشعارات الجهاد 
وتــحــريــر فلسطين.. التي 
ـــى فــقــاقــيــع بعد  تــحــولــت ال
انـــفـــصـــال غــــزة وتــحــولــهــا 
ــة  ــدول ــــام ال الـــى مــشــكــلــة أم

الفلسطينية!!

جهاز لكشف 
األحزمة الناسفة

روســـــــيـــــــا  
خـــصـــصـــت 
ضـــمـــن مــشــتــريــات 
ــهــذا الــعــام  الـــدولـــة ل
ــغ ٣٩ مــلــيــون  ــل ــب م
روبــل لتطوير جهاز 
ت  ا لمتفجر ا لكشف 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
الهجمات اإلرهابية 
بـــحـــيـــث يــســتــطــيــع 
كــشــف الــمــتــفــجــرات 
المخفية على جسم 
ــــســــان عــــن بــعــد  االن
ــار، وال يقل  ــت ١٠ أم
احتمال الكشف عن 
ـــفـــجـــرات عــن  ـــمـــت ال
٩٨٪ وأال يستغرق 
إعـــداد الجهاز أكثر 

من ٥ دقائق.

بمناسبة االحتفال بمولد الرحمة المهداة سيدنا

محمد ملسو هيلع هللا ىلص
يسر أسرة تحرير صحيفة «الميثاق» أن تتقدم بأجمل 
التهاني والتبريكات لشعبنا اليمني العظيم وللقيادة 

السياسية ممثلة بفخامة الرئيس

عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية

والزعيم/ علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

وإلى األمة العربية واالسالمية..
متمنين أن تعود هذه المناسبة وقد أنتهت فتن 

الطائفية والمذهبية 
وتمسكت األمة العربية واالسالمية بالمحجة 

البيضاء ليلها كنهارها..
وكل عام والجميع بخير..


