
أشباه 
الرجال

 غيالن العماري 

أشباه الرجال، عــورات هذا الوطن 
المفتوحة على مصراعيها.. خلوا 
ــلــوا بالليع 

ّ
عندكم شــويــة دم وقــف

تحليالتكم النتنة الــمــدافــعــة عن 
سلمان القاتل ورهطه!

ـــعـــدو هنا  ـــؤخـــرة هــــذا ال أنـــتـــم م
ومقدمته هــنــاك، وهــو ال يقتل إال 
بكم وال يستهدف ويحلق موتًا اال 

بإحداثياتكم أيها األوغاد!
كفوا عن نشر قذاراتكم يا سفلة 

العصر ومنحطيه.. كفوا.
واحد يقل لك التحالف ينفي ارتكاب 
ــعــزاء كما قيل في  مــجــزرة قــاعــة ال
سابقاته وموبقاته، يعني متوقع 
منه ايها الساقط في وحل االرتزاق 
والدنس والنجس متوقع منه يجي 
يعلن لــك اعترافه بهذه المذبحة 
البشرية الباهظة التي لــم يسبقه 

إليها أحد؟
وآخـــر يتنهد ويــصــرخ كالموتور 
: الله ال سامح من كــان السبب.. أي 
سبب ياشذاذ.. هذا العصر يمكن أن 
يمنح كلبًا مسعورًا كسلمان كل هذا 
الحق الحصري والقسري في القتل 
والتخريب والتدمير واستهداف 
اآلمنين (صالة عزاء اليوم أنموذجًا)؟

أي ســبــب يمكن أن يــســوغ لهذا 
الــتــافــه.. تــرك جبهات المواجهة، 
وســاحــات الــوغــى واالنــحــراف لقتل 

العزل اآلمنين؟
هـــذا الــســلــمــان الــقــاتــل يــوســع من 
فـــرص الــمــوت وخـــيـــاراتـــه، وانــتــم 
الهون، ساهون في عرض المقارنات 
الخجولة، والمناكفات الفجة الحقيرة..
هــذا النسيج االجــتــمــاعــي يتمزق 
أكثر فأكثر وهو هدف هذه الحملة 
البربرية الغاشمة؛ هدفها المستتر 

اللعين!
فال تظنوا أن جرائم ومجازر بهذه 
الــوحــشــيــة يــمــكــن أن تـــســـارع في 
اختصار الطريق لكم إلى السلطة وما 

أبخسها وعدمه اليوم؟
انظروا يامهافيف مــاذا يجري في 

سوريا؟
انظروا الــعــراق!.. انظروا ليبيا؟..

انظروا أنفسكم؟
انــظــروا بعين بصيرة وستجدون 
أن كل قطرة دم يهرقها المجرم 
ــســعــودي ســتــتــدفــق طــوفــانــًا من  ال
الضغينة يلتهم الجميع.." وإبقى 
قــابــلــونــي" إن خــرجــتــم، ونــحــن إلــى 

طريق!.

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ليس أقسى على الضمير والعقل 
مــن مــادة خبرية أو تصريح على 
لسان يمني يقول فيه إن القصف 
المتوحش لصالة عزاء أو قاعة فرح 
فعل مبرر أو خطأ بشري أو أنه من 
قاعدة األرض وليس من دواعش 

السماء.
Ë مثل هــذا الكالم توحش آخر 
عبر إعالم بيع الوطن .. وهو توحش 
يفوق توحش عدوان السعودية ، 
والتوحش المنافق للجامعة العربية، 
ـــم المتحدة  ــفــوق تــوحــش األم وي
ــوق تــوحــش  ــف ومــجــلــس األمـــــن، ي
الكيانات التي تصف نفسها زورًا 
 كانت 

ً
وبهتانًا بأنها إسالمية.. أنظمة

أو منظمات .
Ë تتنقل في القنوات فتجد من 
الهول اإلعالمي والسياسي ما يجعلك 
تشكك في عقول وقلوب وضمائر، 
لــلــه بالعقاب  وتتمنى لــو يعجل ا
فيتوقف هذا التهريج الذي ال يراعي 
في وطن أو مواطن إّال وال ذمة حتى 
صارت عملية قتل المئات في قاعة 
لــلــعــزاء مــجــرد أحــد مشاهد حرب 
قــذرة وسط خرس تام من العالم 

المنافق .
Ë قلبي وقلوبكم موجوعة على 
الــضــحــايــا جــمــيــعــًا مــمــن صــعــدت 
أرواحهم إلى بارئها، لتكون الجثث 
واألشــالء والــدمــاء شاهدًا على هذا 
ــحــطــاط فـــي مــنــظــومــة القيم  االن
الدينية واإلنسانية بهذا التردي 

األخالقي البشع .
Ë المجزرة كبيرة في حق رواد 
مجلس عزاء ، والمصاب أليم على 
نفوس أولياء دم الضحايا.. ومأساة 
أن يكون الذي يتحكم في معيشة 
الــشــعــب الــيــمــنــي مــفــتــقــدًا للحس 
اإلنــســانــي، متضخمًا بـــروح القتل 
تجويعًا وقتًال وبنظرة استعالئية 

وغطرسة فاجرة .
Ë أما بعد كارثة القاعة الكبرى 
فهي أسئلة قديمة جديدة من نوع: 
مــاذا يستحق السياسي الــذي قتل 
شعبه؟ ومـــاذا يستحق المسئول 
الذي يصفق لتدمير منشآت بالده؟ 
ومــا مصير اإلعــالمــي الــذي ينتهج 
لقتلة  ا عــلــى  للتغطية  لتضليل  ا

والمجرمين ..؟!

توّحش ..!!
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< غادرنا القاعة الكبرى في شــارع الخمسين 
بالعاصمة صنعاء والتي تعد أكبر قاعة بالعاصمة 
بعد تقديم واجب العزاء ألسرة آل الرويشان الكرام 
في وفاة الشيخ المناضل/ علي بن علي الرويشان.. 
كانت القاعة مكتضة بمئات المعزين ولم نجد فيها 
مكانًا خاليًا للجلوس وتناول القات، فاضطررت مع 
الزميل أحمد الرمعي الى المغادرة والتوجه الى 

مكان عملنا.
لم يخطر ببالنا وال بال المئات من المسؤولين 
والشخصيات االجتماعية وأعضاء مجلسي النواب 
والشورى أو القيادات الحزبية والمواطنين البسطاء 
أن يقدم النظام السعودي على ارتكاب مذبحة 
في قاعة عزاء على اإلطالق خاصة بعد أن واجه 
ضغوطات دولية عقب ارتكابه جرائم مماثلة في 
سنبان وباب المندب وغيرهما، لم يتصور الجميع 
أن وحشية آل سعود يمكن أن تصل بهم الى 
ارتكاب مذبحة جماعية ضحاياها مئات المواطنين، 
فقط لمجرد إشباع ساديتهم المريضة المتعطشة 
للدماء.. وتفيد آخر المعلومات ان الضحايا بلغوا 

ات أولية.. ٦٠٠ شهيد وجريح في احصاء
كانت حشود المعزين تتوافد من مختلف مناطق 
اليمن وضاقت المنطقة بالبشر الذين يجسدون 
عظمة القيم اإلنسانية السامية التي يتحلى بها 
أبناء الشعب اليمني في مثل هذه المواقف التي 
ال مكان فيها للتعصبات الحزبية أو المناطقية أو 
غيرها من أمراض االخوان والوهابيين والدواعش، 
وأثناء مغادرتنا القاعة قبل أذان العصر وتوجهنا 
الى عملنا صافحنا العديد من القيادات والشخصيات 
االجتماعية التي حضرت لمشاركة العزيزين محمد 
علي الرويشان وجالل الرويشان وكل آل الرويشان 

الكرام أحزانهم بوفاة الشيخ المناضل/ علي بن 
علي الرويشان..

وما أن وصلنا مكتب صحيفة «الميثاق» حتى رن 
جرس الهاتف وأبلغني الزميالن علي الشعباني 
وعادل الهرش بتعرض قاعة عزاء آل الرويشان 

لعدة غارات من قبل الطيران السعودي.
شعرت بالدوار وأظلمت الدنيا في عيني بعز 
النهار، ارتجف قلبي بشدة ألني للتو عدت من قاعة 
العزاء التي تكتض بالبشر، لكن مملكة الدواعش 
فعلتها، فقد قصفت قاعة العزاء بصاروخين ولم 
تكتِف بارتكاب تلك المذبحة بل قامت طائرات 

دواعش آل سعود بشن غارتين استهدفتا سيارات 
اإلســعــاف والمسعفين فــي إصـــرار همجي على 
ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أبناء الشعب 
اليمني في قاعة عزاء وليس في متاريس مواجهات 

عسكرية..
تكشف هذه المذبحة البشعة عن حقيقة 
فكر االرهاب والشر والوحشية التي يؤمن 
بها النظام السعودي حيث نجد أن الجرائم 
االرهابية التي ارتكبتها السعودية بأمريكا 
في ١١ سبتمبر الدامي ال تختلف عن جريمة 
اســتــهــداف قــاعــة عـــزاء آل الــرويــشــان في 
العاصمة صنعاء، حيث استخدم اإلرهابيون 
الطائرات لقتل مدنيين بصورة همجية 
ومتوحشة، األمر الذي يوجب على العالم 
أن يتحرك إلنقاذ الشعب اليمني من حرب 
ــادة التي يتعرض لها من قبل النظام  اإلب
السعودي االرهابي وتخليص البشرية أيضًا 
من خطره الذي لن ينجو منه أحد إذا ظلوا 

يداهنونه.

     محمد أنعم

مذبحة قاعة عزاء آل الرويشان 
امتداد إلرهاب ١١ سبتمبر

تحية لمالئكة الرحمة

الشكر والتقدير لكل الذين هبوا بروح وطنية 
شجاعة أصيلة الــى مسرح الجريمة اإلرهابية 
التي ارتكبها العدوان السعودي في قاعة عزاء 
آل الرويشان في القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء 
والتي ذهب ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى 
وفي مقدمة كل هؤالء طواقم االسعاف الذين لم 
يبالوا باستمرار تحليق طيران االجرام السعودي 
وقصفه لهم وسقوط شهداء منهم، مع ذلك 
واصلوا واجبهم اإلنساني في انقاذ من تبقوا على 

قيد الحياة.. 

تحية شكر وتقدير الــى االطباء والممرضين 
الذين اسرعوا الى المستشفيات العامة والخاصة 
إلنــقــاذ ارواح الــجــرحــى، مستشعرين واجبهم 

الوطني واإلنساني المقدس.. 
التحية واالحترام أيضًا الى أبناء شعبنا العظيم 
ــهــم متبرعين  ــدفــعــوا إلنــقــاذ اخــوان الــذيــن ان

بدمائهم..
جميعهم جسدوا اإلحساس العالي بالمسئولية 
المعبرة عن عظمة اليمني ووعيه الحضاري 

المستعد دومًا الفتداء وطنه وأبنائه..

فوا أسرة تحرير 
ّ

وظ
«الميثاق»

ــاآلالف  عندما يتم التوظيف ب
بصورة مستمرة يحز في النفس 
أن نجد الكوادر المؤهلة يهيمون 
في الشوارع بحثًا عن فرصة عمل 

لخدمة الوطن..
ويحز في النفس أكثر أن معظم 
أسرة تحرير صحيفة «الميثاق» 
لسان حال المؤتمر الشعبي العام 
بدون وظائف على الرغم من أنهم 
خريجون جامعيون ويمتلكون 
من الخبرة المهنية ماال يمتلكه 
غيرهم بل ويفوقونهم في كل 

شيء!!
ــعــامــة حـــق لكل  فــالــوظــيــفــة ال
مــواطــن مــــادام يمتلك المؤهل 
والخبرة التي تمكنه من شغلها.. 
وأســــرة تــحــريــر «الــمــيــثــاق» من 
حــقــهــم الــحــصــول عــلــى وظيفة 
بالدولة.. فهل نجد من يسمع هذه 

المناشدة؟

الخنزير يبيض !

المبعوث الدولي ولد الشيخ يهمه 
كثيرًا قتل الشعب اليمني وتدمير 
ـــخـــه.. لــهــذا تــجــاهــل إدانــــة  صـــواري
السعودية رغم بشاعة جريمة قاعة 
ــعــزاء.. ووكــيــل األمــيــن الــعــام لألمم  ال
المتحدة ستيفن أوبراين بدًال من ان 
يطالب برفع الحصار الشامل عن اليمن 
ووقـــف السعودية قصف المنشآت 
المدنية، نجده يتوسلها بعد مرور١٣ 
شهرًا على قصف ميناء الحديدة أن 

تسمح بإعادة تأهيله..
فيما مكتب اليونيسيف مشغول جدًا 

بأمراض االطفال الستة ويتجاهل إبادة 
الصواريخ السعودية ألطفال اليمن.. 
واألســــوأ مــن ذلـــك أن يــقــدم مجلس 
حقوق االنسان طلبًا للسعودية متمنيًا 
موافقتها على تشكيل لجنة تحقيق 

دولية في جرائم اليمن..
وعندما يخرج مجلس األمن الدولي 
إلدانة استهداف السفينة االماراتية 
ويزعم انها تحمل مساعدات إنسانية.. 
بعد كل هذا السخف واالنبطاح من حق 
السعودية ان تقول إن األرض غير 

كروية وإن الخنزير يبيض!!

أنظمة مدنسة

< تواصل العديد من األنظمة العربية واإلسالمية وكذلك الجامعة 
العربية والمنظمة اإلسالمية والبرلمان العربي وغيرها المتاجرة بدماء 
أبناء الشعب اليمني حيث تتعمد التستر على الجرائم التي يرتكبها 

العدوان السعودي بحق أبناء الشعب اليمني وتتهرب حتى من مجرد 
إدانة المذبحة المروعة التي ارتكبتها السعودية في مجلس عزاء آل 
الرويشان.. على الرغم من أن دول العالم سارعت الى التنديد بهذه 

الجريمة البشعة وطالبت بمعاقبة مرتكبيها، وفي مقدمتها الدول 
المشاركة في تحالف العدوان والمستفيدة من بيع صفقات األسلحة 

للنظام السعودي.


