
ال يهم من تطلقون من السجون والمعتقالت ألن 
أهم وأبرز المعتقلين الذين تفتقدهم اليمن أرضًا 
وإنسانًا.. باعتبار أنهم الضمان لمستقبل سعيد 
لألجيال، ويجب ان يركز طرفا مشاورات الكويت 
على إطالقهم  فورًا وبدون  قيد أو شرط ألن اليمن 
اليوم تدفع أثمانًا باهظة باستمرار احتجازهم.. 
كما ال يمكن ان ترسو البالد إلى بر األمــان ويخرج 
الجميع من مستنقع الــدم والدمار ويعود السالم 
وينعم الكل باألمن واالستقرار إال بإصدار الجميع 
قــرارًا يقضى أوًال قبول أطــراف الحوار في الكويت 
بإطالق أهم المعتقلين والذين يتم تجاهل الحديث 
 بعفاش.. وفي المقدمة الديمقراطية، 

ً
عنهم نكاية

والتعددية، والقبول باآلخر، واالحتكام لصناديق 
االنتخابات، وكذلك اطــالق وتجسيد قيم اإلخــوة 
والمحبة والتصالح والتسامح والقبول باآلخر، ورفض 
الظلم واإللغاء واإلقصاء واالجتثاث وان يتمثل النخبة 
القيم االخالقية الرفيعة ليكونوا قدوة للمجتمع من 
خالل دفاعهم عن الديمقراطية والحرية والعدالة 
والــمــســاواة وحــق االنــســان في الحياة والــدفــاع عن 
مصالح الشعب ونبذ العنف والتطرف واالرهــاب 

والخداع والثأر السياسي..
البد ان يركز طرفا مشاورات الكويت على إطالق 

القيم والمبادئ العظيمة التي منذ االنقالب عليها 
واختطافها عــام ٢٠١١م حلت باليمن والشعب 
هذه الكارثة التي تلتهم  نيرانها األخضر واليابس.. 
ان ألسنة نيران الكراهية واألحقاد وتأجيج العداء 
بين الــنــاس والــكــذب والــغــدر واالحــتــيــال والمكر 
والمغالطات وتزييف الحقائق ونكث العهود ونقض 
االتفاقات، وتمجيد السلوك االجرامي وسفك دم االخ 
ألخيه وتوزيع مفاتيح الجنة هي التي تسرح وتمرح 
في البالد.. اضافة الى الممارسات المناطقية المقيتة 
والتعصب الحزبي االعــمــى، وكــل ذلــك بــات خطرًا 
يهدد الجميع وسيقضي على اية نجاحات تتحقق 
في المشاورات ومستقبل اليمن.. علينا ان نعترف 
بأن نيران األزمة اليمنية مستعرة جدًا وال يجب إيهام 
الناس بأنه يمكن إخمادها بإطالق سراح مجموعة 

من األشخاص المعتقلين، فهذه باعتقادنا حلول 
سطحية للهروب أو التهرب من حل أزمة كارثية 

تطحن اليمن.
ونــجــزم انــه حتى ولــو تــم اطــالق كــل المعتقلين 
والمختطفين والمخفيين، فذلك لن يوقف تداعيات 
األزمة ولن يساعد  على حلحلتها، بل قد يؤججها  
اكثر واكــثــر.. لــذا فالمطلوب من الجميع امتالك 
الشجاعة واستشعار المسؤولية الوطنية والدينية 
والشروع بإطالق خطاب سياسي واعالمي وديني 
يجسد عظمة التصالح والــتــعــايــش المشترك.. 
خطاب يتصدى لكل النعرات المريضة والمشاريع 
الصغيرة.. خطاب يحمي المجتمع من نيران اخطر 
أسلحة تمزق السلم االجتماعي والوحدة الوطنية 

والتعايش المذهبي.

إن استمرار تأجيج األحقاد ووغر الصدور بنيران 
الكراهية وتوزيع تهم وفتاوى التكفير أكثر من 
اكياس القمح للفقراء والمساكين كارثة ستحرق 
نيرانها الجميع بمن في ذلك القوى «الصامتة».. 
كما علينا أن نعترف بأن اثارة التعصب المناطقي 
والشطري والقروي والعنصري والمذهبي، هي أخطر 
ميليشيات تهدد اليمن ومستقبل األجيال وإذا لم 
يتم االتفاق بين األطراف والمكونات السياسية على 
تجريم وتحريم االستقواء بهذه الميليشيات، فإن 
كل توافق أو اتفاق يتم التوصل إليه لن يستمر 

وستعصف به نيران هذه التعصبات.. 
أمــا اذا استمرت الــمــشــاورات في الكويت تسير 
في ظل استمرار خطاب الكراهية والحقد الذي 
يشبه بخطره أسلحة الدمار الشامل، يوغر الصدور 
وخصوصًا من قبل  المتحاورين فبكل تأكيد لن تخرج 

اليمن من هذه الكارثة القاتلة..
> صحيح.. ان االهتمام بحرية وحقوق اإلنسان 
وكفالتها يجب أن تتصدر المشاورات، لكن ما جدوى 
أن تستعيد حقوق أشخاص، في الوقت الذي يجري 
فيه الشرعنة لمصادرة وسلب حقوق ومكاسب 

شعب بقوة الميليشيات..
فقط ألنها من منجزات عفاش!!

     محمد أنعم

أهم معتقلي عفاش المطلوب إطالقهم ..!!

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ما الذي يفعله اسماعيل ولد الشيخ في 
تعاطيه مع وظيفته ودوره في األزمة 
اليمنية؟ بل وما الذي فعله سلفه جمال 

بنعمر؟
Ü المفروض أن مبعوثًا لألمم المتحدة 
في أزمــة وعـــدوان واحــتــراب هو وسيط 
ــن الشيخ وال سلفه  نــزيــه، غير أن ال اب
بنعمر وال غيرهما مــن المبعوثين إلى 
أزمات البلدان التعيسة ارتقوا بالمهنة أو 
المسوا التخوم ، ربما ألن األمين العام لألمم 
المتحدة نفسه هو مجرد موظف ينفذ 
رغبات أهل النفوذ داخــل مجلس األمن، 

وإرادة أهل المال خارجه !
Ü هــذا يجرني والــقــارئ إلــى مناقشة 
مستعجلة للشروط فــي الوسيط وهي 
االستقاللية والنزاهة وتنفيذ مضامين 
الحق والعدل المحفوظة في أرشيف األمم 

المتحدة والدوائر التابعة لها.
Ü فما هي حكاية الوسيط ؟ الــذي قد 

يعني المصلح ..
المعاني كثيرة لكنها تذوب على جدران 
المباني عندما تتحول القضايا واألزمــات 
والــحــروب إلــى وسيلة للتكسب وتصدر 
المشاهد االعالمية في كل ما يلحق أذى 

كبيرًا بالشعوب .
Ü وال مبالغة في القول إن من الوسطاء 
من يسمم األجواء ويفسد فكرة التوسط 
في العمق كلما تحول األمــر بمجمله إلى 
فرجة تشجيع ضمنيًا على الكثير من 
الدماء والكثير من التدمير.. واألمر أخطر 
في هذه المهمات التصالحية ألن الجريمة 
أكبر من مجرد قيام وسيٍط ما بمهمة 
االصــــالح بــيــن زوجــيــن فينهي مهمته 
بالطالق ليتزوج هو من موقع الوسيط 
االنــتــهــازي البشع، وهــنــا يصح الــقــول ال 

ترسل ولد الشيخ يخطب لك .
Ü وال يمكن صب اللوم على الوسطاء 
وعلى األعـــداء ، فقد حـــددوا مواقفهم 
ــحــهــم وأطـــمـــاعـــهـــم ولـــكـــن ..  ومــصــال
أيـــن االعــتــبــار الــوطــنــي عــنــد اليمنيين 
المتحاورين؟ ولماذا يتفانون في إطالق 
العبارات والمواقف الكالمية الناسفة؟ وإلى 
متى هذه التبعية وهذا التباعد بين الفرقاء 
؟ وهل من خوف من الله حتى في العشر 

األواخر من رمضان ؟
Ü بــالــمــنــاســبــة كــنــت أود أن أقـــول 
إلسماعيل ولد الشيخ " خاف الله " لوال أنه 
َعامل مع آية قرآنية في معرض كلمة له 

َ
ت

بلجلجة الممثل الكوميدي الراحل يونس 
شلبي.

ومهزلة ولد 
الشيخ..!!

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨١٦)
االثنني :٢٧/ ٦/ ٢٠١٦م 
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عبداهللا المغربي
ترفع أسرة تحرير صحيفة «الميثاق» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

 الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

والى قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني
 وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم 

وإلى أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يذودون عن حياض الوطن
بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.. 

سائلين الله عز وجل أن يتجاوز فيه وطننا وشعبنا محنته.. 
وأن يعم األمن واالستقرار والمودة بين كافة أبناء الشعب، ويصفد شياطين مشعلي الفتن،

 وأن يرد كيد المعتدين الى نحورهم..  وشهر مبارك على الجميع.
ها األعزاء أنها ستحتجب  وتود صحيفة «الميثاق» أن تحيط قراء

وستعاود الصدور بعد انتهاء اجازة عيد الفطر..
وكل عام والجميع بخير

في بداية االسبوع دعت الدائرة اإلعالمية لحزب 
المؤتمر الشعبي العام الى لقاٍء موسع مع إعالميي 
وناشطي المؤتمر الشعبي العام لمناقشة مستجدات 

االوضاع على الساحة اليمنية ..
لم تكن دعــوة بــإعــداد مسبق وبــالغــات موسعة 

ودعوات استهدفت كل االعالميين والناشطين ..
 بوقت الدعوة الضيق، 

ً
كان الحضور كبيرًا مقارنة

ففي مساء يوم الجمعة كانت الدائرة اإلعالمية تعمل 
على إرسال الدعوات لمن كانوا مدعوين ...

ــوقــت الــمــحــدد للحضور كـــان الــحــاضــرون  وفـــي ال
متواجدين كًال في مكانه، وكان من بين الحاضرين 
أدبــــاء ومــفــكــرون وســاســة ومــثــقــفــون وصحفيون 
وناشطون ومذيعون ومحررون كثر هم من حضروا، 
وكان من بين الحضور من كانوا على الدوام مالزمين 
للفار هادي والخائن ابن منصور سكرتيره الصحفي 
وطبيبه الخاص، من رفضوا المغريات ولم يلتفتوا 
الى األمــوال ودوالرات العدوان ، وبقوا في وطنهم 
ومع ابناء شعبهم محافظين على امانة يمن الـ ٢٢ 

من مايو ..
لم يكن أحــٌد من الحضور يعلم أن صالح اليمن 
ــن عفاش الحميري سيكون  ورئــيــس المؤتمر واب
ــرب  ـــراد حــراســتــه وأق مــوجــودًا فــي الــلــقــاء، حتى أف

المقربين اليه .. 
جاء الجميع من تلقاء انفسهم بدافع الوطنية والوفاء 
لحزب المؤتمر الشعبي العام دون خوٍف من قصف 
الطيران او استهداف العدوان لهم وال تفكير حتى 

بذلك..
وما أن بدأ صدى الصوت يتردد ومهندسو الصوت 
يضعون آخر اللمسات على اجهزتهم ويتأكدون من 
جهوزيتها حتى ظهر الرئيس الضرغام والبعض من 
حوله يبادلونه السالم واالبتسام ودخل الهمام بين 
رجال االعالم ليشير بيده التي ما زالت تحتفظ بجروح 
الحادث اإلرهابي الذي استهدفه وكبار رجاالت الدولة 

قبل سنوات بنية اغتياله والخالص منه ..
وجلس الصالح والجميع فرح، وُبدئ اللقاء بآٍي من 
الذكر الحكيم ثم تبع ذلــك كلمة لرئيس الدائرة 
اإلعالمية عّبر فيها عن امتنان الدائرة اإلعالمية 
وكل المؤتمريين لــدور تلك الكوكبة الحاضرة من 
االعالميين والناشطين مرّحبًا وبتفاجؤ بالرئيس 
والقائد الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 

السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام..
ولما فرغ من كلمته الشاكرة والمرحبة نهض الزعيم 
ا كل االعالميين  الصالح وترجل الى امام المايكات وحيَّ
والناشطين واُالدباء والمفكرين وارسل الرسائل لمن 
هم في الداخل والخارج وابلغ الجميع انه على علٍم 
ودرايــة بما يدور ويخطط له وكشف المستور عن 
المقدم من انصار المؤتمر الشعبي العام في سبيل 
الدفاع عن الوطن والذود عن حماه .. خاطب العدوان 
السعودي ودعا المرتزقة لاللتحاق بركب المغربي 
لالنسحاب من االراضي اليمنية الطاهرة وحدد موقف 
الحزب من الحضور الى دولة المعتدين وجارة السوء 
ومملكة السعوديين واختار الحرب على إذاللهم لنا 
وفضل الحصار على ان يكون الشعب اليمني مرتهنًا 
لهم، وخاطب الفارين والمتحذلقين والالهثين وراء 
األموال والطامعين في الحطام الزائل ساخرًا منهم 
بــأن عــودوا وسأصرف عليكم ولنبق سويًا في هذا 

الوطن المعطاء ..
خاطب اليمنيين بأني باٍق هاهنا ولن أرحل وسأبقى 
ــوٍم مــا أغلى مــن روح  معكم فلم تكن روحــي فــي ي
أحٍد منكم.. وحين قال : "حياتي بحياتكم ورأسي 
برؤوسكم" فز الجميع وصاح الجمع ناسين شعارهم 
موه من قائدهم .. يصيحون : بالروح بالدم 

ّ
الذي تعل

نفديك يا علي .. بالروح بالدم نفديك يا زعيم .. 
حــٌب صـــادق ووفـــاٌء ال يشوبه لغط وال شائبة .. 
رست وحب اليمن ما تربوا 

ُ
الوطنية في دمائهم غ

عليه، والرئيس صالح هو من تعلموا وترعرعوا في 
ظله وكتفه .. مؤكدين له وللجميع من علم منهم 
ومن لم يعلم ان هذا هو رئيسنا وزعيمنا وقائدنا، 
وقبل ذلك كله والدنا الذي سنقدم أرواحنا رخيصة 

امام من تسول له نفسه المساس به ..

الصالح ولقاء 
اإلعالميين 

السعودية تمنع اليمنيين من أداء العمرة للعام الثاني

َمْنُع اليمنيين من زيارة بيت الحرام وقبر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأداء العمرة للعام 
الثاني ُيعتبر حدثًا جلًال.. واعتداء سعوديًا على 
حرمة أعظم وأقــدس بيت لله على األرض.. ولم 
يكتِف آل سعود بتملك أرض نجد والحجاز بل هاهم 
يسعون إلى تملك بيت الله الحرام في مكة المكرمة 

والمسجد النبوي في المدينة المنورة.
ليس من حق السعودية منع اليمنيين من زيارة 

بيت الله الحرام.. فإسرائيل لم تمنع الفلسطينيين 
مــن زيـــارة االقــصــى الــشــريــف.. واليمكن لليهود 
ان يمنعوا أي مسلم مــن زيـــارة ثــالــث الحرمين 

الشريفين..
فــهــل يــكــف (هـــبـــل) آل ســعــود عـــن مــحــاربــة 
المسلمين.. أم انه يريد تثوير المسلمين للمطالبة 
برعاية اسالمية لمكة المكرمة والمدينة المنورة..!! 

على غرار تجربة الفاتيكان..

قانون الغاب !!
هــذا هو قانون الغاب الذي 
يطبق على الشعب اليمني.. 
مــن يملك مخالب وانيابًا هو 
الــذي «يتديول» وهو صاحب 
القول «المقدس» في قانون 
الــغــاب.. مــن قتل ال يعاقب 
ل واليـــجـــوز حتى  ــــســــاء والُي

إيقافه..
خرجت الوحوش المسعورة 
لتفرض قانونها الهمجي.. 
تزهق االرواح وتسلب الحقوق 
وتبسط على كل شيء بالقوة.. 
ووسط هذه الحرب المجنونة 
ال أحــد يريد ان يحتكم الى 
قــانــون حـــمـــورابـــي.. والــكــل 
استبدل الشريعة االسالمية 
ــم  بــقــانــون الـــغـــاب.. أمـــا االم
المتحدة فقد اتضح انها هي 
الغابة التي تحمي كل هذه 

الوحوش..!

انفصاليون بالممارسة..!
في بداية العدوان طلب الفار هادي من روسيا 
طباعة عمله نقدية بدًال عن الريال، وكان قد اصبح 
كل شيء جاهزًا.. بما في ذلك «شيك» بتكلفة قيمة 
الطباعة.. فرفض األصدقاء الــروس ذلك رفضًا 

قاطعًا.
وعلى الفور انتقل الفار هــادي مع السعودية 
واإلمارات إلى تأسيس جيوش على غرار جيوش 

السلطنات واإلمـــارات 
والمشيخات في 
جــنــوب الوطن 
إبــــــــان عــهــد 
االســتــعــمــار 

البريطاني ولــم تبخل دول الخليج في التمويل 
بالمال والسالح..

ثم أوكلت االمارات للزبيدي وشالل شائع مهمة 
تهجير المواطنين الشماليين من عدن ولحج.. 
أمــا السعودية فقد أمــرت بن دغــر بالعمل على 
اصـــدار جــواز انفصالي على غــرار جــواز جنوب 
ل البنك المركزي إلى عدن.. كما كلفت 

ْ
السودان، وَنق

السعودية العميلين العرادة والمخالفي 
صورني وبقية العمالء بمنع توريد 

اإليرادات إلى العاصمة صنعاء..

اإلصالح.. ونهاية 
ابن العلقمي

دول تحالف الــعــدوان قــررت 
مثل كل قادة الدول الغازية ان 
ها في اليمن..  تكافئ عمالء
وألن حــزب االصــالح هو من 
أجـــاد اداء مهمة دور ابــن 
العلقمي مــع السعودية فخالفًا 
عن األموال والكبسة (خمس نجوم) التي 
حصل عليها قــيــادات حــزب االصــالح أو 
باألصح الوهابيين في اليمن.. فهاهي دولة 
االمــارات وبالتنسيق مع االشتراكيين تقوم 
باجتثاث الوهابيين من المحافظات الجنوبية 
بهدوء تام.. صحيح من هان عليه وباع وطنه 
وشعبه فلن يتردد عن بيع حزبه وأعضائه.. 

المهم الكبسة!!

أرادت السعودية وبعض دول الخليج أن تلغي 
أعياد العرب وتجبرهم على شراء األكفان فقط 

وحفر القبور.
وبعد أن تورطت السعودية في العدوان على 
اليمن أصبح الكل يحفرون قبورًا في السعودية 
ــارات وغيرهما لقتالهم ويعانون من نزوح  واإلم
السكان مثل حال االشقاء في سوريا واليمن والعراق.
ومهما حاولت السعودية واإلمارات وغيرهما أن 
تحتفل بعيد الفطر إّال أن ذلك احتفال شكلي، بعد 
أن سرق الغرب أموالهم وأصبح السعودي واإلماراتي 
يدفع ثمن العدوان على اليمن.. وفي ذات الوقت 
يحفرون القبور لقتالهم، ويلطمون الخدود داخل 
الخيام ألنــهــم يــدركــون أن «الــعــرب مــا تــمــوت إّال 

متوافية»..

ال أعيــــاد للعــــرب!

عيدنا جبهاتنا
التحية ألشرف الرجال الصامدون

 فــي الجـبـهــــات


