
بدر بن عقيل

«المرآة»
أكذب الكذبة المرآة..!! انظر ماذا 
يكتبون على أسفل المرايا الجانبية 

للسيارات لتعرف الحقيقة؟!
«الجنون»

هل ترغب في الدخول إلى عالم 
المجانين؟!

ابــدأ بتقليدهم.. ومحاكاتهم.. 
ثم سيصبح لديك عــادة وخلق.. 
وقدها مقالة «أول الجنان تعالم»..

«الصبر»
عند نــزول البالء ماعليك إأل أن 
تتذرع بالصبر.. قال أوس بن حجر:

أيتها النفس أجملي جزعًا
إن الذي تحذرين قد وقعا

«اقتراب»
كلما طلعت إلى قمة جبل صبر.. 
ــن لمعان  كــلــمــا اقــتــربــت أكــثــر م

النجوم.. وضوء القمر..!!
«تواصل»

ـــــرة  ـــة دائ ـــع إذا اتـــســـعـــت رق
أصدقائنا.. ومعارفنا.. لم يسكت 
أو ينقطع رنين جرس هاتفنا.. إنها 
فاتورة التواصل التي يجب علينا 

دفعها..!!
«عمل»

في كل زمان ومكان.. «من شقي 
لقي»..

عبدالله الصعفاني

األحول .. وداعًا 
ابن بيحان ..!

كثيرون هم الذين تلتقي بهم  
فــي حياتك لكن القلة فقط 
يتركون أثرًا عميقًا في النفس .. ومن 
هـــؤالء الــمــرحــوم محمد علي محسن 
األحول سفير اليمن السابق في الرياض

½  على محدودية الفرص التي التقيته 
 أن رحيله يجعلك تكتب عنه 

ّ
فيها إال

باإلحساس وليس بخط اليد أو بحروف 
الضوء االلكتروني

½  إحساس عميق الحزن أن تفقد أخًا 
وعزيزًا وفاضًال لم يتعرف عليه أحد 
إال واعترف له بحسن األخالق والنبل في 

المقصد والصدق في الحديث
½  كان المرحوم ابن منطقة بيحان 
الذي ووري جثمانه الطاهر في مسقط 
رأســه بمحافظة شبوه بالغ التواضع 
صــادق القول واالبتسامة .. وبهذا ال 
غرابة اذا كانت لحظات توديعه مشاهد 
محبة وليس فقط مشاهد توديع ودعاء 

في موكب جنازة وعزاء ..
½  أصعب امتحان من الله لكل أب 
ــن وصــديــق أن يفقد من  و أم وأخ واب
يحب بالموت رغم أن الرحيل األبدي  
نهاية كل حي .. ال راد لقضاء الله وقدره 
ولكن رحيل شخصية محترمة وصفته 
وزارة الخارجية برجل اإلخالص لوطنه 
الدءوب في تكريس وقته للعمل ليس 
ســوى الــوجــه األخــر لما يتمتع بــه من 

الصفات اإلنسانية واألخالقية
صعدت روح محمد علي األحــول إلى 
خالقها تاركًا ذكــرى عطرة  وتاريخ 

محترم
ــلــه مــحــمــد عــلــي محسن  ½  رحـــم ال
وأســكــنــه فسيح جــنــاتــه ورزق أهله 
ومحبيه أجر الصابرين .. وحسبنا بعد 
الحمد لله من قبل ومن بعد أن نتذكر 
قول األمام علي بن أبي طالب كرم الله 

وجهه
 تــــرد رداء الــصــبــر عــنــد الــنــوائــب

  تنل من جميل الصبر حسن العواقب  

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com
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في وداع السفير األحول
بسم الله الرحمن الرحيم
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صدق الله العطيم
وانأ اكتب هذه الكلمات المتواضعة عن رحيل أخ عزيز بحجم 
الفقيد محمد علي محسن األحول.. اشعر بأنني ال استطيع ان أفيه 
حقه.. فمهما اخترت من الكلمات والعبارات.. فلن ترتقي إلى 
المستوى الذي يعبر عما أكنه له من حب و تقدير لعالقة أخوية 
امتدت لسنوات طويلة بدايتها األولى ارتبطت بعام تحقيق الوحدة 
اليمنية المباركة عام ١٩٩٠م.. والتي كان لها الفضل في لم شتات 
األســرة اليمنية الواحدة والتي كنا جميعًا ضحايا ذلك التشطير 
البغيض فمع انبالج فجر ٢٢ من مايو ٩٠م كان لي شرف التعرف 
على فقيدنا العزيز األخ/ محمد علي محسن األحول عندما انتخب 
عضوًا في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في المؤتمر التكميلي 
الرابع الذي انعقد في ذلك العام الوحدوي.. وهنا أجد نفسي عاجزًا 
عن الحديث.. فكيف لي أن اعبر عن تلك العالقة األخوية الشخصية 
التي ربطتني بفقيدنا على مدار سنوات طويلة فقد كان نعم األخ 
الوفي والصادق والذي ال يعرف الحقد طريقًا إلى قلبه كما كان مثاًال 
رائعًا في التواضع و خدمة الناس فما كان يكل وال يمل في ذلك مع 

الصغير والكبير ودون تمييز.. 
أما على المستوى الحزبي فقد كان شعلة من النشاط والحيوية 
ومثاًال لإلخالص والتفاني فقد لعب دورًا متميزًا في تعزيز العمل 
التنظيمي والسياسي للمؤتمر الشعبي العام من خالل المواقع 

التنظيمية التي شغلها وستظل محل تقدير واحترام كل قيادات 
وأعضاء و أنصاره المؤتمر..

أما على مستوى العمل الرسمي فقد كان رجل دولة بكل ما تعني 
الكلمة من معنى.. كما مثل اليمن خير تمثيل من خــالل موقعه 
كسفير لليمن لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث لعب 
دورًا مميزًا في تعزيز أواصر العالقة األخوية مع األشقاء في المملكة.. 
وعمل بكل جد وإخالص في تبني قضايا وهموم المغتربين اليمنيين.. 
والتواصل الدائم والمستمر معهم ومشاركتهم همومهم وأفراحهم 

وأحزانهم.. استشعارًا للمسئولية التي أوكلت إليه.
فكما ذكرت في المقدمة أنني لن استطيع أن أفيه حقه.. فما 
أشرت إليه أعاله ماهي إال إشارات عامة تحتاج إلى مجلدات للحديث 

عن تفاصيلها..
ولكن وأنا اختتم هذه الكلمات المتواضعة عن أخي العزيز محمد 
علي محسن االحول رحمه الله فال يمكن لي ان اغفل اإلشارة إلى أنه 
كان وحدويًا حتى النخاع وكان له شرف الدفاع عن الوحدة .. وهي 

أمانة تحتم على الجميع السير على نفس هذا الدرب الوحدوي..
إن رحيل الفقيد/محمد علي محسن األحول ال يمثل خسارة ألهله 
ه بل خسارة على وطن الثاني والعشرين من مايو العظيم. وأصدقاء
نسى. 

ُ
عزاؤنا في فقيدنا تلك السيرة العطرة والمواقف المشرفة التي لن ت

اسأل الله العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون 

األمين العام المساعد - للمؤتمر الشعبي العام

بقلم/
عارف عوض الزوكا

ونجح الزعيم
االستعداد الختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني، هذه   

التظاهرة الوطنية المهمة فضلها يعود ألعظم قائد 
وطني في اليمن والمنطقة.

األب الروحي للحوار الوطني والذي رسم الطريق إليه أمام كل 
أبناء اليمن هو الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام.
ــتــصــر الــزعــيــم  ــقــد ان ل

لليمن بالحوار وجنبه 
مـــآســـي الـــتـــجـــارب 
الكارثية التي تعاني 

مـــنـــهـــا ســـوريـــا 
وليبيا..

ــــعــــًال..  ف
يــظــل نــجــاح 

ـــــــحـــــــوار.. هــو  ال
شـــــهـــــادة نـــجـــاح 

قــائــد وطــنــي أوصــل 
شعبه الى بر األمان 
بـــخـــارطـــة طــريــق 
تعكس عبقريته 

القيادية.

٣ سنوات عجاف

تعطل كل شيء في اليمن.. توقفت التنمية.. المشاريع الخدمية.. ضاع  
األمن.. افتقدنا لالستقرار.. تحول اللصوص الى وعاظ.. والمفسدون صاروا 

يتحكمون بالمال العام، وبكل شيء.
افتقدنا للمشاريع االستراتيجية التي كان يدشنها الزعيم والحكومة شهريًا.. 
قبل أن ينفذ االخوان مؤامراتهم عام ٢٠١١م.. وبعد ثالث سنوات عجاف.. أكيد 
لقد أدرك الشعب اليمني أن المؤامرة التي قادها االخوان لم تستهدف الزعيم علي 
عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام.. بل كل أبناء الشعب اليمني.. فالذين كانوا 
بعيدًا عن مسجد دار الرئاسة باألمس ها هم يواجهون نفس المجرمين.. إن لم 

يتحرك الجميع إليقافهم!!

أغرب ١٠ عبارات في مشروع 
البيان الختامي للحوار

½  الشك أن المجتمع العادل سيضع 
قواعد للمجتمع السلمي.

½  ستطبق الدولة مبادئ أساسية 
ــتــحــويــل شــكــل الـــعـــالقـــة الــمــدنــيــة  ل

العسكرية.
½  تقرير المكانة السياسية.

½  وال ريب من مثالب الماضي، ركن 
يؤسس لوالدة جديدة لشعبنا.

½  وبذا نكون قد حققنا ليس فقط رفاهية اإلنسان على أساس وطني 
بل وأسهمنا في إثراء السالمة الروحية لإلنسان اليمني.

½  يمن عادل اجتماعيًا.
½  ينبغي أن تكون إرادة الشعب هي النور الذي تهتدي به صياغة 

الدستور الجديد.
½  علينا أن نتخذ خطوات لمعالجة المظالم المشروعة.

½  عملنا ال يحكم عليه إّال اخواننا المواطنون والله من قبلهم.
½  حكم الله ثم ضمائرنا هما ما نهتدي ونستدل بهما.

الحوار والمخرجات 
األعجمية!!

يالحظ أن أكثر  
من ٨٠٪ من 
لغة الوثيقة الــصــادرة 
ـــن مــؤتــمــر الـــحـــوار  ع
الوطني تم استيرادها 
ــغــة  مــــــن الـــــــخـــــــارج ل
ومــصــطــلــحــات.. ولعل 
الفضيحة الكبرى -التي 
تكشف هــذه الحقيقة 
هي صفعة موجهة لكل 
اعــضــاء مؤتمر الحوار 
- أن اليمن ورد اسمها 
أربع مرات بمصطلحات 
مختلفة منها جمهورية 
ـــيـــمـــن الـــعـــظـــمـــى..  ال

تصّوروا!!

صنعاء اليمن ثانية..!!

ــــا تــــضــــيــــق صــــــدور    ــــدم عــــن
لــمــتــطــرفــيــن  لمتعصبين وا ا
ــقــرويــيــن.. تظل  والمناطقيين، وال
صنعاء مثل عدن الصدر الكبير الذي 

تتسع لكل ابناء اليمن.
لقد صرفت أوقــاف صنعاء، وجبالها 
ــهــا ونــهــبــت أراضــــي وحــقــوق  ــان وودي
كانت ملكًا لإلنسان والشجر والطيور 
والحيوانات.. ولــم نسمع كلمة تثير 

النعرات المريضة.
صنعانا ستظل كبيرة مثل عــدن.. 
مدينتان تجسدان أروع لوحة للوحدة 
الوطنية.. من تعدد اللهجات الى تعدد 

غطاء الرأس والملبس.
مــا أحـــوج المناطقيين الــصــغــار أن 
يتعلموا من أبسط مواطن كيف يمكن 
ــارًا.. وال يتنمروا على  ــب أن يــكــونــوا ك
صاحب عربية أو جندي مسافر ال يملك 

إّال بزته العسكرية.


