
الـــمـــبـــادرات  
ـــحـــمـــيـــدة  ال
دائمًا تقابل باالهتمام 
ــاء،  ــن ــث ــر وال ــدي ــق ــت وال
االستاذ يحيى محسن 
جمعان الجدري رئيس 
ــرة االقتصادية  ــدائ ال
باالمانة العامة للمؤتمر 
دائمًا مايبادر بتقديم 
خدمات مسئولة لصالح 
العمل في صحيفة «الميثاق» أجلها مبادرته الذاتية 
باسعاف الصحيفة في ليلة اصدارها للعدد الماثل 
بين أيدينا بمادة «الديزل» التي كان انعدامها مع 
االنطفاء المتواصل للكهرباء سيؤخر اصدارها الى 
الثالثاء لــوال المبادرة المسئولة من الــرائــع يحيى 

الجدري..

بدر بن عقيل

(وطن)
عندما يــكــون الــوطــن فــي خطر فمن الــوفــاء 
والعرفان أن يكون كل أبنائه جنودًا في الحفاظ 

على كل ذرة من ترابه، قال الشاعر: 
ـــان فـــي أوطـــانـــه حــامــيــًا لها  ـــن ك وم

ــــام وعنبر  ــي األن  فـــذكـــراه مــســك ف
 ومن لم يكن من دون أوطانه حمى 

ـــل أخــــس وأحــقــر ـــــذاك جـــبـــان ب  ف
( غيرة )

عندما يغازل القمر صفحات بحر مدينتنا..
تأخذني الغيرة...!!

( ملهمة )
ال يعجب المرء بأن المكال أنجبت أفضل الشعراء 
والفنانين واألدبــــاء والمبدعين.. لقد شكلت 
بسحرها الطاغي أعماقهم ومخيلتهم الفنية، 
فصاروا نجومًا فوق سمائها، ووردًا على فستانها، 
وأســاور ذهبية المعة على معصميها، وغدت 

حديث الروح والقلب والزمان.
( طمأنينة )

الشيء يمنحنا سعادة وطمأنينة مثل الرضى 
والقناعة بما هو لدينا ولوكان حقيرًا..!!

( سالم )
لبلد الحكمة واإليمان سالم...كلما عال صوت المآذن...

(ثمرة)
التفاهم والمودة بين زوجين....هو ثمرة الحياة 

الناضجة..!!

عبدالله الصعفاني

عراك الوطن المنهك ..!!

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com
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رضي اليمنيون بالهموم لكن الهموم  
تصر على عدم الرضى بخياراتهم 

بدليل توالد كل هذه األزمات
Á صحيح أن رصيدنا من ثقافة الصبر وبقايا 
الحكمة أفضى إلى تسوية رفض فيها علي 
عبدالله صالح أن يكون نسخة من بشار األسد 
أو الذين غادروا المشهد، لكن الصحيح أيضًا 
أننا النزال غير قادرين على امتالك الموضوع 

والفكرة .
Á في تونس أو مصر وضعوا نصب أعينهم 
أن يكون من أولويات التغيير إصالحات أمنية 
واصالحات اقتصادية فأطاحوا بحكومة خلف 
حكومة بحثًا عن نتيجة فيما بقينا نراوح في 
اليمن عند ذات المتارس الحزبية لوزراء إما 
عاجزون ومترهلون أو محكومون بتلفونات 
تنتهج االقصاء وفرض الشرعية الثورية على 
شرعية المبادرة والتسوية الداعية ألن يصلح 

كل طرف سيارته .
Á استسلمنا للفهم القاصر بأن االصالحات 
األمنية البد وأن تخدم األهل والعشيرة فقط 
فكان االنفالت نصيب الجميع .. واعتقدنا 
أن االقصاء يمكن ان ينهض بالكالم األجوف 
والتربيطات الخرقاء فإذا بالعجز يحيط بنا 

من كل جانب .
Á حتى التسول بدونا عاجزين في القيام به 
ونحن ندفع المانحين الستدعاء الشح ومسك 
ة من أي نوع في استيعاب  اليد حتى ال كفاء

المنح ..
Á عن أي اصالحات أمنية يمكن الحديث 
بعد أن صارت الحوادث الدامية ال تثير أي 
فزع ..وعــن أي إصالحات اقتصادية يمكن 
المفاخرة ولــم يعد لــدى حكومة باسندوة 
ســوى خــيــارات ..إمــا طباعة األوراق بدون 
غطاء أو رفــع أسعار المشتقات النفطية 
ليرتفع كل شيء ماعدا المواطن .. أو إعالن 

اإلفالس.
Á ولكل ما سبق أجزم بالقول أن الفشل في 
 عنوانًا لعراك 

ّ
ملفي األمن واالقتصاد ليس إال

خائب على وطن منهك ..

مثل حمار عزير دبت الحياة في حمار المشترك الذي كان  جثة   
هامدة من خالل بيان كتب على جلود ضحايا األمــة  من الجيش 
واألمن وسائر األبرياء وكانت دماؤهم مدادا له  أما عظامهم فقد كانت 

األقالم التي وقع بها الموقعون عليه . 
 Á Á Á Á

بعد فترة تململ من االحباطات والتناقضات غادر االستاذ ياسين 
نعمان البالد إلى منفاه االختياري وشــاع  أنه قد ترك العمل السياسي 
وترك لغيره شئون الحزب .. أما األستاذ حسن زيد فقد كانت أحداث دماج 
وامتداداتها مناسبة للقطيعة مع حلفائه من اإلخوان وبني األحمر بعد أن 
بلغ األمر بأحدهم تهديده بطرد الهاشميين من صنعاء وهو منهم قبل 
أن يطردهم الحوثيون من معقلهم في خمر.. وهكذا بلغت المواجهة 
حدا غير متوقع حين تجاوزالحوثيون  خمر إلى الخمري  الى همدان ولم 
يكن أمامه إال أن يكون مع قومه .. وهكذا فعل البعث بحكم تحالفهم 
مع ايران وحزب الله وبالتبعية أنصار الله .. أما الناصريون فقد انتفضت 
قواعدهم وبعض قياداتهم للضغط على القيادة السائدة إلنهاء التبعية 
لإلخوان خصوصا بعد أن سادت  مصر موجة ناصرية هيمنت على الحياة 

السياسية فيها وامتد التأثير إلى سائر الوطن العربي .
باختصار كان لهذه العوامل كلها تأثير بالغ على المشترك جعلته 
يستلقي على الــطــريــق جثة هــامــدة لبعض الــوقــت حتى عــاد بيان 

٢٠١٤/٥/١٠ يحييه وينشز عظامه فيكسوها لحمًا.

 Á Á Á Á
الكل يعرف أن عقد االستمتاع الذي عبر البيان عنه هو عقد غير 
دائم ألن تحديد المدة ركن من اركان عقود االستمتاع أما الباعث 
الحقيقي لهذا االتفاق فهو ماعبر عنه الرئيس الصالح ببدء "تآكل" 
ماسمي بالربيع العربي فاإلخوان في اليمن كان لهم حضور كبير 
جعلهم يمارسون الكثير من المجازر لعل أبرزها مجزرة مسجد 
الرئاسة وكان شركاؤه معه وحين وجه الزعيم اتهاماته لهم لجأوا 
إلى الحلفاء ليدعوهم إلى وقاية أنفسهم من هذا الرجل الخطير الذي 
يهددهم جميعا إن عاد باالنتقام حتى جعل كل الحلفاء يتحسسون 

رقابهم وكأن الحبل منعقد عليها هذا برغم أنه وجه اتهامه لمن 
يعلم أنهم المباشرون الرئيسيون وليس غيرهم ولكن كمايقول 

المثل "يكاد المريب  أن يقول خذوني" .
 Á Á Á Á

الحقد المشترك على الرئيس الصالح كان هو عامل االلتقاء بين المختلفين 
في المشترك في السابق  أما القاعدة التي هي عدوة الدولة والمجتمع فقد 

شاركتهم الساحات وشاركتهم "ثورتهم" المسخ .
وهــذا ماجعل الناس يمضون في اتجاه والمشترك يمضي في اتجاه 
معاكس .. خصوصا أن اإلخوان يشهدون نهوضا معاديا لهم يمكن أن 
يالحقهم حتى اليمن ألنه لم يبق ملجأ لهم شبه آمن إال اليمن ولكن كيف 
استطاعوا أن يعيدوا اللحمة للمشترك بهذه السرعة هذا مايجب أن تسأل 
عنه قطر التي تريد أن تنتقم لكرامتها التي هزمت في مجلس التعاون 

الخليجي..
بأبه اقتدى (تميٌم) في الكرم Á Á  ومن يشابه أبه فماظلم 

 فال بد أن تحرك قطر قواها في اليمن لتنتقم من رأس الهرم الخليجي 
(السعودية) وهذا ما اشار إليه الزعيم الصالح في مقابلته فالذي يتحرك 
في المشترك هم في الغالب نفس القوى التي استخدمت في السابق 
لإلضرار بالجارة ومع قطر قوى اقليمية منتفعة  تفسر حماس الذين 

كانوا باألمس أعداء اإلخوان فكلهم منتفعون  . 
فكم سيدوم عقد المتعة الحالي ياترى ؟ 

حمار المشترك 
وعقد االستمتاع

عبدالجبار سعد 

في ذمة القضاء!!

في السجن المركزي بتعز أقدم  
أحد المواطنين على االنتحار 
بعد أن أمضى في السجن أربع سنوات 
على ذمة مبلغ مالي.. وفي إب بتر سجناء 
أياديهم وآذانهم.. طلبًا للعدالة من 
احــكــام جــائــرة، وســجــنــاء وسجينات 
انــتــهــت اعــمــارهــم داخـــل السجون 
في قضايا تسيئ للقضاء وال يزالون 
مختطفين بأوامر وأحكام قضائية 

تشبه احكام قراقوش.
ــقــضــاء مــطــالــب أن  إن مــجــلــس ال
ينتصر للقضاء من حكام يخطفون 

المواطنين الى السجون!!

ادفع قرشًا تقتل جيشًا!!
في أكثر من ٧٠ ألف مسجد وجامع في  

اليمن وفــي عشرات اآلالف من البقاالت 
والمحال التجارية والصرافة نجد صناديق ومجاميع 
عقب كل صالة يفرشون «شيالنهم» باسم الخير 
يجمعون االمــوال تــارة لمسلمي الشيشان وأخرى 
للقدس، أو للفلبين والبوسنة والهرسك وغيرها من 

المسميات المدغدغة للعواطف.
مستغلين الدين لجمع االمــوال في كل مناسبة، 
ومــع كل نكبة يتعرض لها المسلمون يــزدادون 

جشعًا لجمع االموال.
ــؤر تمويل ودعــم  الــدولــة مطالبة أن تجفف ب
ومساندة اإلرهاب.. فكل ريال يذهب لإلرهابيين 
يتحول الى طلقة تغتال جنديًا من ابناء الوطن.. 
وال فرق بين من يدعم اإلرهابيين بالسالح ومن 

يدعمهم بالمال.
فما يحدث اآلن في البالد باسم هذه الجمعيات 
وصناديق التبرعات استيالء واغتصاب اموال أهل 

الخير وحرمان مستحقيها..

الشعراني انتزع «األول» والحجاجي مرهوٌن بتصويتكم!!

قدم الشاعر اليمني محمد قاسم   
الحجاجي المشارك فــي البرنامج 
الشهير «شاعر المليون» أنموذجًا مشرفًا 
في المشاركة وأوفى بالتزامه بتمثيل بلده 

اليمن خير تمثيل..
الحجاجي- الــذي يعتز كثيرًا بانتمائه 
لليمن- شــاعــر مــبــدع وحــضــوره مميز 
وجميل ويحمل موهبة شعرية مميزة 
ومــشــاركــتــه تــمــشــي بــخــطــى واثــقــة في 

المستوى الشعري ويسعى دومًا البتكار صور شعرية جميلة في 
نصوصه الشعرية التي تتميز ببنائها الجميل وتنضح بالسالسة 
والعذوبة وفيها رائحة الحيوية الطازجة والنفس الشعري اللطيف- 

بحسب وصف لجنة التحكيم..

ـــذي يحمل رقــم  الــشــاعــر الــحــجــاجــي ال
التصويت (٤١) قــدم ما عليه ويتبقى 
تــفــاعــل ووفـــــاء أبـــنـــاء الــشــعــب اليمني 
بالتصويت له ليتأهل إلى المرحلة األخيرة 
ــقــب شــاعــر  ــيــرق ول ــب لــلــتــنــافــس عــلــى ال

المليون..
من جهة أخرى وفي مجال إبداعي آخر 
فاز الطفل الموهوب شهاب الشعراني 
بالمركز األول في برنامج «صوتك كنز» 

في نسخته الثالثة والذي تنظمه قناة «طيور الجنة»..
الصوت الرائع شهاب الشعراني مثل اليمن السعيد خير 
تمثيل وكان أبناء الشعب اليمني عند مستوى المسؤولية في 

التصويت له..

شكرًا يحيى الجدري

رصد مبالغ 
مجزية لمن يدلي 

بمعلومات..!!

المواطنون الشرفاء بكل تأكيد أنهم   
يعملون جنبًا إلى جنب مع أبطال القوات 
المسلحة واألمــن في حربهم ضد االرهابيين 
من منطلق حبهم لوطنهم وأمنه واستقراره 
ووحدته ورفضهم الشديد لألفكار الظالمية 

والمشاريع المأزومة.
هذا التالحم الشعبي مع الجيش اليعفي الدولة 
من تقديم التشجيع والمكافأة لكل من يدلي 
بمعلومات عن خاليا ارهابية نائمة أو عناصر 

مشبوهة أو مطلوبة أو شراذم فارة.
رصد مكافأة مالية مجزية لمن يقدم معلومات 
أمنية أكيدة عن االرهابيين سيحفز الهمم 

وسيعزز اليقظة لدى المواطنين!!
نثق بأن اللجنة األمنية العليا تدرك أهمية هذا 
االسلوب التحفيزي الذي تستخدمه أرقى الدول 

في مكافحة االرهاب والجريمة.

ارتفاع شهداء االعتداء اإلرهابي بالمكال الى أكثر من «١١» شهيدًا و«١٧» جريحًا
ارتـــفـــع عــــدد شـــهـــداء الــهــجــوم   

ـــذي اســتــهــدف مقر  االرهـــابـــي ال
معسكر الشرطة العسكرية شرق المكال 
بمحافظة حضرموت الى أكثر من ١١ 

شهيدًا بينهم مواطن.
ونقل عن مصادر محلية ان الرقم مرشح 
للزيادة جراء الهجوم االرهابي الذي تم 
بسيارة مفخخة، سيما وانه لم يتم التأكد 

من االحصائية النهائية لضحايا الهجوم.


