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قريبًا
مالي ال أحزن،

ال أبكي؟
هل تسمع يا هذا

إيقاع هسيس الروح
المتساقَط فوق رماد

األشياْء؟
هل تقرأ أحزاَن اإلنسان

الشاردِ في فلوات الواقع
وهو يغادر غبطتَهُ

وينام على الحافة من حيرتهِ
كي يبحَث عن مأوى
ومالذٍ يحمي رئتيهِ

من عصف األنواْء؟

تساؤالت المصلحة العامة..!
عبداهلل الصعفاني

 ال تبحث
 عن الخبر
بعد اآلن
لالشتراك:
ارسل حرف 

على رقم: 
ش
5040

الشعب هو الرصيد..
ي�����ا »ب�����وح�����م�����د« ال������وق������ْت وق���������ْت ال�����رج�����اْل

وه�������������ذي احل���������ش���������وْد ال��������ي��������وم رج��������اَل��������ْك
وق�������������ْت ال�������ع�������واص�������ف ت�����س�����ت�����ق�����ْر اجل�����ب�����ال 

����������������ا »ال��������������������������ورق« ت�������س�������ب�������ْق ِرم�������������َاَل�������������ْك أمَّ
َم����������ْن ك����������اْن رص��������ي��������ُدْه ش�����ع�����ْب ي������ا خ�����ي�����ْر م������اْل

وال���������ش���������ع���������ْب م�������������دى األي��������������������ام َم����������اَل����������ْك
ف�����االس�����ت�����م�����اع ل����ل����ش����ع����ْب ن������ع������َم امل������ج������اْل

وه����������������ا ه������������و ذا ال����������ش����������ع����������ْب ج������������ا َل������������ْك
ف�����اس�����م�����ْع وح��������������اوْر واب��������ت��������دْر ب�����ال�����س�����ؤاْل

واط��������������������������رْح ع�������ل�������ي�������ه�������ْم م������������ا ب���������������دا َل������������ْك
ب���������األم���������ْس ق�����ل�����ن�����ا أن�������������ْت م���������اَل���������ْك م������ث������اْل

وال����������������ي����������������وم ب��������������ان��������������خ��������������ُرْج ف������������������دا َل��������������ْك
ف�����امل�����ف�����س�����دون ق�������د ح�����ّم�����ل�����ون�����ا ال����ث����ق����ال

ف�������ان�������ه�������ي ال��������ف��������س��������اد ال��������ل��������ي أس�������������ا َل����������ْك
خ���������لِّ »امل����������ع����������ارض« ي����ك����ت����ف����ي ب�����امل�����ق�����اْل

وال�������������ف�������������ع�������������ْل ال ي����������خ����������ط����������ْر ب����������ب����������اَل����������ْك
م���������ْش ك���������ّل م�������ن »ع�����������������ارْض« ي�����ح�����ص�����ْل ري���������اْل

وال م�������������ن اْت��������������ْس��������������َك��������������ْن ب���������ق���������ى َل�������������ْك
ف�����امل�����ش�����ت�����رْك ل������و ك����������اْن ب������ي������ّده ال����������زوال

ألزاَل������������������������َن������������������������ا م���������ن���������ه���������ا َواَزاَل������������������������������������������������ْك

أبرز المآالت الخطيرة التي يمكن أن   
نصل اليها في حالة االنسداد السياسي 
وعدم االنفراج الوطني هي تنامي 
أطماع التراجع عن الوحدة إلى مشاريع تتجاوز 
خطر العودة إلى الردة بخطر الذهاب إلى تجزئة 
المشطر نفسه، على طريقة ما ظهرت مؤشراته 
في االعالن عن محافظ لصعدة خارج قواعد 
ما تعارفنا عليه بمنظور الدستور والقانون 

و»الدولة«.
وليس في األم��ر تطيرًا.. غير أن مخاطر 
التمزيق غير مستبعدة على قاعدة أن المعطوف 

على الخطأ يقود إلى الخطأ غالبًا.
وهنا أين ستكون المصلحة العامة في انسداد 
سياسي له تداعياته الملموسة من اآلن.. 
ويستدعي تدارك األمر بصورة تعاونية محكومة 
بالضمير الوطني ون��داء العقل وأبجديات 

المصلحة العامة لألمة اليمنية.
واليجب أن يتوهم البعض أن فكرة االنفصال 
هنا أو هناك هي فكرة حالمة أو يمكن أن تعود 
بالخير على هذا اإلقليم أو ذاك والشواهد 
كثيرة.. فوجود الجمهورية العربية اليمنية 
وجمهورية اليمن الديمقراطية كان صراعًا 

حدوديًا والغامًا وأشالًء في المناطق الوسطى.
باكستان انفصلت عن الهند فكانت كشمير.. 
فهل ارتاحت كشمير أو تطورت على خارطة 

القارة الهندية؟!
وبنجالدش انفصلت عن باكستان فهل غادر 

الفقر الهند وباكستان وكشمير وبنجالدش..؟
وبلغة المصالح المنتظرة فإن انفصال جنوب 
السودان عن شماله فكرة متجددة األوج��اع 
واآلالم.. وحتى توحد االفغانيين أمام الروس 
لم يؤد إاّل إلى االحتراب بعد خروج الروس وبقاء 

لغة التناحر..!!
ولكل هذا فليس أمام القوى السياسية في 
اليمن إاّل التمسك بوحدتهم وفق قواعد مختلفة 
يتم فيها إعادة صياغة دستور نافذ يكون عقدًا 
ملزمًا للجميع.. عنوانه وتفاصيله وحدة يمنية 
إلى األبد، عدالة اجتماعية نافذة.. هيبة للدولة.. 

سيادة للقانون وتبادل سلمي للسلطة.

كم تمنيت اليوم لو كنت مؤتمريًا

لقد تمنيت كثيرًا لو كنت عضوًا بالمؤتمر.. ليس لتقديم استقالتي وتسجيل موقف  
بطولي وثوري كما يعتقد البعض وعلى حد زعمهم.. ولكن للثبات على موقفي وبقائي 

على ما انا مؤمن به.
انا لم أنضم للمؤتمر الشعبي العام وال الي حزب سياسي فيما سبق لعدم قناعتي الكامله بتلك 
االحزاب.. لكنني اجد نفسي اليوم وكما كنت سابقًا أقرب الى فكر وبرامج المؤتمر الشعبي العام.. خصوصًا 
وانه اليوم يعيش أزهى وأنقى عصوره وفتراته بعد استقالة الكثير من المتمصلحين والفاسدين وبقاء 

وثبات الرجال المخلصين المؤمنين والمطبقين للبرامج واألفكار التي دعا لها عند تأسيسه..
ال أدري ان كان الظرف الحالي يسمح لي بتقديم طلب اإلنضمام للمؤتمر حاليُا.. وسأفعل ذلك إن 
تسنى لي األمر.. ولن أخشى شيئًا.. ولن أخشى أحدًا.. سوى أولئك الذين يضيقون باألخر..ويصفون 
أنفسهم بالثوار .. ودعاة التغيير..الذين لن يؤلوا جهدًا عن إقصاء كل من ينتمي للمؤتمر الشعبي العام 
صالحهم وطالحهم.. مخلصهم وسارقهم..وسيدعون إلجتثاثهم من على وجهه األرض وسيمارسون 

ضدهم أبشع الممارسات وأكثر بكثير مما كانوا يصفون به النظام القائم الذي يدعون الى رحيله..

»facebook«طارق عبدالكريم الصبري- عن

قيادات »االخوان« بمأرب يقطعون الغاز عن صنعاء

»الميثاق« - خاص 
ق��ال��ت م��ص��ادر م��ت��ع��ددة في 
محافظة مأرب ان عناصر االخوان 
المسلمين تقوم بقطع طريق امدادات المشتقات 
النفطية »البنزين-الغاز« بقوة السالح وتقوم 
بقطع الطريق من نقطة »الفرضة حتى نقطة 
نخلة« كما تمنع الجهات المختصة من اصالح 

انبوب النفط في منطقة آل الشبواني.
وأكدت المصادر ل��»الميثاق« ان قيادات االخوان 

هي من تقوم بتلك األعمال التخريبية بهدف خلق 
أزمة تموينية في العاصمة وبقية المحافظات في 

محاولة لزيادة السخط على الحكومة.
الى ذلك قامت الشركة اليمنية للغاز بتوزيع 
)6400( طن متري من الغاز وصلت قبل أمس 
على سفينة الى ميناء عدن بدأ توزيعها يوم 
أمس األحد على مديريات ومناطق محافظات 
الجمهورية لتغطية عجز توفير مادة الغاز 

المنزلي الذي تسببت فيه عناصر االخوان.

عصابة مسلحة تنهب 
السيارات بتعز

ق���ال���ت م��ص��ادر  
م���ح���ل���ي���ة ف��ي 
م��ح��اف��ظ��ة تعز 
م  تقو مسلحة  بة  عصا ن  ا
بأعمال التقطع ونهب سيارات 
يق  لطر ا عبر  طنين  ا لمو ا
الفاصل بين مديريتي المعافر 
وجبل حبشي والذي يمتد من 
مفرق البيرين بالمعافر وحتى 

الوازعية.
وفيما اخ��ت��ارات االج��ه��زة 
االمنية في مديرية المعافر 
وجبل حبشي ومحافظة تعز 
الصمت حيال هذه األعمال 
أك��دت مصادر  التخريبية، 
ل������»ال��م��ي��ث��اق« ان عصابة 
مسلحة من أصحاب السوابق 
الوازعية  أبناء منطقة  من 
والمشاولة تقوم منذ فترة 
على م��رأى ومسمع الجميع 
في مفرق الكدحة-المشاولة 
لمديرية  لتابعة  -ا السفلى 
لتقطع  ا ع��م��ال  ب��أ فر  لمعا ا
ونهب س��ي��ارات المواطنين 

تحت تهديد السالح.
وتقوم بمساومة أصحابها 
لتسليم مبالغ مالية كفدية 

مقابل استعادة السيارة.
يذكر ان اع��داد السيارات 
التي نهبتها العصابة تجاوزت 
في فترة أقل من سنة نحو 
عشرين سيارة بينها سيارات 

حكومية وجيش.

ف��ي لحظات وث���وانٍ معدودة   
بعد انتهاء كلمة فخامة رئيس 
الجمهورية لجماهير ميدان السبعين في 
جمعة التسامح وأثناء انتقالي من غرفة 
التلفاز الخاصة بمنزلي الى المطبخ 
لتحضير سفرة الغداء، انتابتني الدهشة 
وغمرتني الفرحة بسماع زغاريد نساء 
سكان الحي المجاورين لي في منطقة 
الحصبة التي لم أعلم مضمونها إال 
في ث��وانٍ لحقتها أوضحت لي سبب 
زغاريدهن وذلك بدعائهن بصوت عاٍل 
»يا اهلل يا اهلل انصر علي عبداهلل«، فقلت 
ليت فخامته يسمعكن ويفرح بحبكن 
له في اهلل في سركن ونجواكن دون 
مسعى لعطاء بمنحة أو تكريم سوى 
أنكن مؤيدات لما قاله وما ردده في هذه 
الجمعة وبأنكن داعيات صالحات لألمن 

واألمان من أي مكروه قد يطال الوطن.
وتساءلت كيف هي حياتهم وما هو 
مقدار معيشتهم، علمًا بان أغلب سكان 
هذه المنطقة من األسر البسيطة والتي 
لم تتح لي فترة انتقالي البسيطة لهذا 
الحي ان أتعرف بهم عن ق��رب وذلك 

النشغالي في العمل المهني واالسري.
الذي جعلهم فرحين بدعوة الرئيس 
ومبادراته التي ليس لهم فيها ناقة 
والجمل والمراكز قيادية كانت أو تجارية 
تجعلهم من أصحاب المصالح في دعوته 
إال أنهم من أصحاب مصلحة الوطن 
والمواطن ولو من خلف جدران منازلهم .
فما أجمل أن يبادل االحسان باالحسان 
والعرفان بالعرفان ولو بالدعاء والكلمة 
الطيبة التي التقال مجاهرة أمام فخامته 
لنيل رضاه وإنما في ظهر الغيب وشهادة 
هلل وجب قولها سرًا وعالنية، ولكن تلك 
النساء فضلن قولها سرًا غير راجيات رضا 
أحد سوى رضا ربهن بقول ما آمنت به 
نفوسهن واستشعرته احاسيسهن في 
لحظة أرَّخ��ت يومها في تقاويم هذا 
العام، ناحتًة خوف المواطن الغيور على 

وطنه في طيات صفحات هذا التقويم.
ويا ليت صفحات ما بعد هذا اليوم تؤرخ 
بأفضل أفعال وأق��وال لمواقف وطنية 
مثل هذه تجعل زمن تاريخها أعيادًا 

وأفراحًا يومًا بعد يوم.

 توفيق عثمان الشرعبي

 نعمت عيسى

زغاريدهن!!

مسلحون يتربصون بالزميل بشر

تعرض الزميل عبداهلل بشر  
رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الجمهور لالعالم أمس األول 
السبت للتهديد بالتصفية من قبل رقم 

خاص.
وقال ان الشخص الذي حادثه ولم يذكر 
اسمه او من يدفعه انهال عليه بسيل من 

الشتائم والقذف والتهديد بالتصفية.
الجدير بالذكر أن اهالي حي مدينة 

سعوان قد تحدثوا عن قيام مسلحين على 
متن سيارتين يجوبون الشوارع بحثًا عن 

منزله قيل انهم من مديرية أرحب.
ت��س��ت��ن��ك��ر ص��ح��ي��ف��ة »ال��م��ي��ث��اق« 
والمؤتمرنت وسائل اع��الم المؤتمر 
تستكمل هذه التصرفات الهجمية وتحمل 
الجهات االمنية مسئولية حماية الزميل 
بشر وأسرته وكل العاملين في مؤسسة 

الجمهور.

أوامر قبض قهرية بحق 22 متهمًا 
بجريمة حي الجامعة

اص���������درت  
ال���ن���ي���اب���ة 
العامة غرب 
االم��ان��ة- ال��ت��ي تتولى 
لقضية  ا ف��ي  لتحقيق  ا
رقم 88 لسنة 2011م، 
)جرائم جسيمة(، والتي 
نتج عنها مقتل وإصابة 
عدد كبير من المعتصمين 
في الخط الدائري الغربي 
حي الجامعة يوم الجمعة 
18 مارس الجاري- أوامر 
قبض قهرية في حق 22 
متهما كشفت التحقيقات 
ال��ج��اري��ة ع��ن تورطهم 

ف���ي ت��ل��ك ال��ج��ري��م��ة 
النكراء المنافية ألحكام 

القانون«.
واوضح مصدر مسؤول 
في النيابة انه تم تكليف 
أجهزة األمن المختصة 
ممثلة ب��وزارة الداخلية 
وإدارة البحث الجنائي 
بأمانة العاصمة بتنفيذ 
ه��ذه األوام����ر وتعقب 

المتهمين المطلوبين.
مشيرًا إلى أن النيابة 
العامة لم تتسلم سوى 
حتى  متهمين  خمسة 

تاريخ إصدار هذا البالغ.


