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بدر بن عقيل
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أيوب
مع صوت الفنان أيوب طارش يمكن القول 
: إنك تتسلق وتصعد معه إلى جبال بالدنا، 
ومدرجاتها الزراعية الخضراء، حيث حبات 
البن وجانيات عناقيد العنب، وحيث غناء 

وأهازيج الحقول..
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الخفاش
الرجل الشجاع والمحنك مثل الخفاش، 
إذا رأى الطيور كشف عن جناحيه، وإذا 

كان مع الفئران كشف عن أسنانه.
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عسل
يقول المثل اليمني :

«إذا صاحبك عسل خلّ منه وسل» لكن 
- البعض- صعيف جداً أمام لذة العسل..!
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فرج

ال تيأس من رحمة اهللا سبحانه وتعالى 
ــرع من لمح  فقد يأتي الفرج في أس

البصر.. قال الشاعر :
ما بين غمضة عين وانتباهتها

يصرف اهللا من حال الى حال
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ذكريات
عندما تتساقط أولى قطرات المطر 
على تــراب مدينتي «المكال» وتنعث 
رائحة االرض، يعود بي شريط الذكريات 
ـــام الصبا  ــى مرحلة الطفولة، وأي ال

ببراءتها، وشقاوتها، وعنفوانها..
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الزواج
هل صحيح ان الزواج كالرواية الناجحة، 
تبكي منها أوالً، وتصفق لها في النهاية؟!

عبداهللا الصعفاني

في كل مرة أستمع فيها ألحد المتهورين    
يتحدث عن الحكمة اليمانية أضع يدي 

على قلبي.
 ن۹  ولهذا أشعر بالحاجة ألن يلتزم كل م 
يردد «الحكمة يمانية» بأن يكون حكيماً في 
الــذي يقوله أو يصمت عن هذا االستفزاز 

المبين.
  ۹  من يتبنى فتنة باألصالة عن نفسه أو 
بالنيابة عن اآلخرين ال يجوز أن يتحدث عن 
الحكمة. مــن يحرض على العنف وفرض 
أطماعه بالقوة بعيد عن الحكمة.. من يكتب 
في صحيفة أو فضائية أو يتحدث في منبر 
بتحريض مذهبي يقسم فيه المجتمع إلى 
زيدية وسنية ورافضة ثم ينفث السم في 

السم أقرب إلى الجنون منه إلى الحكمة.
 ۹  الحكمة تتجلى في قدرة الواحد منا على 
لجم غضبه وليس إطالق العنان لغريب األفكار 
وشنيع التصورات. الحكمة محبة وجاءت في 
الحديث الشريف مقترنة باإليمان والفقه 

واستهدفت األرق قلوباً واأللين أفئدة.
  ۹  من يستهين بدماء إخوته مجرم وليس 
حكيماً.. ومــن يحرض على اقتتال اإلخوة 
في أي بلد إسالمي ولو بدوافع ثورية ال بد أن 

يتحمل وزر تحريضه. 
 ۹  الحكمة يا صحاب هي في من يفكر بعقل 
ويرى قضايا بالده وشعبه برؤية وطنية بعيداً 
عن هذه الورطات األخالقية.. والحكمة ليست 
في هذا النفاق الكبير وليست في التحريض 

الخطير الذي يفرط باإلخوة ويبيع الصداقة.
  ۹  هذه التكشيرة وهذه الروح العدوانية عند 
بعض من يدعون الحكمة تخيف الناس بذات 

الخوف من الدخول في عشش الثعابين. 

الحكمة المجنونة..!! 

درس جديد 
للمؤتمر

المؤتمر    اثنان في  ال يختلف 
الشعبي العام أو من حلفائه أو 
من أنصاره أو من خصومه على أن 
هناك صغاراً كبرهم المؤتمر الشعبي 
الــعــام وأن هناك أقــزامــاً عملقهم 
عرفوا  ونكرات  الشعبي  المؤتمر 

بالمؤتمر الشعبي
٩٩٪ من هــؤالء تقريباً أفرزتهم 
المواقف وتساقطوا مع األحداث ووقعوا 
في أماكنهم الطبيعية التي يفترض أن 
يكونوا فيها لوال أن المؤتمر الذي كان 

يتعامل كحاطب ليل..
ولو عدنا الى أزمة ٢٠١١م ومواقف 
الرجال فيها لوجدنا بدهياً أن المكان 
الطبيعي للدكتور عادل الشجاع في 
أروقة مؤتمر الحوار الوطني عن قائمة 
المؤتمر الشعبي  والمكان الطبيعي 
للجائف الـــرف.. ولــم يكن المؤتمر 
الشعبي بحاجة الــى انتظار موقف 
ليحل األول محل األخير واألمثلة من 
هذه العينة كثيرة وال يزال هناك ١٪ 
يصولون ويجولون باسم المؤتمر 

الشعبي العام.
وسيظل المؤتمر يدفع ثمن مواقفهم 
ومقترحاتهم ومشوراتهم ما دام هناك 

من ينتظر «لبناً» من صياد!!

سنتان والمواطن   
يصرخ مستغيثاً من 

الجوع والخوف..
سنتان جاءتا مثقلتين 
بالجوع والخوف.. كارثتين 
تستوطنان القلوب 

واألعين..
سنتان والحكومة كلما 
ضج العالم رحمة بشعب 
ــيــمــن.. كــمــا تــوعــدت  ال
ــت: لن  ــال الــحــكــومــة وق

نتهاون..
سنتان جاءتا بحكومة 
العجاف  البقرات  تشبه 
التي راهن فرعون مصر 

فــي مــنــامــه.. أكلت 
األخضر واليابس..

ــة لم  ــوم ــك ح
تكتف 

بنهب كل شيء وتصفير 
العامة ووقــف  الخزينة 
الحياة.. بل  ينطبق عليها 
ـــول الــشــاعــر  ق
ــــطــــان  ســــل
الصريمي.. 
«والـــغـــدر 
مــا يجب اال 
غدر..» وهات 
ــن نــتــهــاون..  ل
وهـــات بقايا 
ـــام..  ـــظ ـــن ال
ـــخـــالصـــة  وال
لصوص وليس 

ثوار.

عودة .. «اليسك»
بطريقة تبعث على الشفقة   

من الحال الذي وصلت اليه 
األوضاع في البالد.. خرجت اللجنة 
األمنية العليا صباح السبت بقرار 
منع المسيرات في رسالة واضحة 
لقمع أعضاء المؤتمر وأنصاره 
الــذيــن قـــرروا الــخــروج بمسيرة 
سلمية احــتــجــاجــاً على إطــالق 
متهمين بجريمة مسجد الرئاسة..

المهزلة أن القانون المدعس 

لم يجد طريقه الى الجامعة 
الشعب  نـــادي  أو  المحتلة 
ــم يصل الى  الــريــاضــي ول
مشائخ أزهقوا أرواح أبرياء.. 

وهكذا نجد أن دمــاء ضحايا 
مسجد دار الــرئــاســة يتم 
يتم  مثلما  معها  مل  لتعا ا
التعامل مع  دماء الشابين 
أمان والخطيب.. ويسك يا 

ربي .. يسك..

«الفيد» يخنق اإلعالم الرسمي..!

اختطاف االعالم الرسمي وتحويله الى بوق لخدمة مخطط أعداء التسوية   
والحوار، سبق أن حذر المؤتمر الشعبي العام من خطورة ذلك مبكراً.. وطنش 
أصحاب القرار وفرقاء التسوية.. اليوم ها هو اإلعالم الرسمي يقف ضد الحوار الوطني 
والقضية الجنوبية ومشكلة صعدة.. وغير ذلك.. ويكتفي بترك حيز صغير للرئيس 

والباقي لنشر األخبار التي تؤجج الخالفات وتشق الصف الوطني وتنغر الجروح..
الكل مستاء من االنفالت اإلعالمي الرسمي وسياسة «الفيد» الحزبي.. فما أحوج 
بالدنا إلشاعة خطاب التسامح والتصالح ونبذ الكراهية واألحقاد ولغة التحريض 
وتمجيد العنف والقتل، فال يجب ان يتحول اإلعالم الرسمي الى منابر ألمراض 

االحزاب.. كما هو حاصل اآلن.

وزارة الحروز
يــروى عن   

لتير  فو
الــــــقــــــول: 
«عـــنـــدمـــا 
الدين  يشوه 

تـــســـقـــط كــل 
القيم واألخالقيات 

ويصبح كل شيء 
مباحاً من أصغر 
الذنوب الى أبشع 

الجرائم..»
فهذه وزارة الداخلية 

شغلتنا بأخبار عجيبة غريبة.. 
ـــن حــضــرمــوت  ــرو أم ــدي ــم ف
والحديدة وإب وغيرهم في 
حالة استنفار ٢٤ ساعة لضبط 
المشعوذين.. ويطاردون من 
يقرأ رواية عمنا صالح أو يتأخر 

في أماكن النت.. 

وزيـــــر 
الداخلية يعتبر المشعوذين 
منافساً خطيراً يهدد حزبه.. 
لهذا أصبحت الداخلية تضبط 
ــم أو  ــالس ــه ط ــدي كــل مــن ل
كتاب.. ألنها أدرجتها ضمن 
ـــذه هي  ــورات.. وه ــظ ــح ــم ال
المشعوذين  وزارة  سياسة 
الــجــدد.. فالبالد غارقة في 
ـــاء وهــذه  ـــدم ــفــوضــى وال ال

قضيتهم األولى!!؟

تعيينات جديدة في هيئة تحرير "الميثاق"

أصــدر الدكتور عبدالكريم االرياني  
النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام القائم بأعمال األمين العام أمس األحد 
قراراً تنظيمياً برقم (٣١) قضى بتشكيل هيئة 

تحرير لصحيفة الميثاق على النحو التالي:
١- يحيى نوري نائباً لرئيس التحرير

٢- عبدالولي المذابي وتوفيق عثمان 
الشرعبي مديران للتحرير

٣- نجيب شجاع الدين سكرتيراً للتحرير
٤- عبدالمجيد البحيري سكرتيراً فنياً

كما أصدر قراراً برقم (٣٢) قضى بتعيين 
هناء محمد الوجيه مديراً إلدارة المرأة 

بصحيفة الميثاق.
وقضى القرار رقم (٣٣) بتعيين عارف 

الضياني مديراً لمكتب رئيس التحرير.
وقراراً برقم (٣٤) بتعيين منصور الغدرة 
مديراً لتحرير "الميثاق نت" وذويزن مخشف 

سكرتيراً للتحرير.

ليس ألنكم احتشدتم في الساحات ترددون آناء الليل وأطراف النهار بدعاء 
واحد «إرحل « ونسيتم اهللا فأنساكم أنفسكم .

وليس ألنكم جمعتم  الرجال والنساء واألطفال في صعيد واحد واتخذتموهم 
موادا  دعائية لترويج بضاعتكم الفاسدة .

وليس ألنكم قطعتم األلسن وأحرقتم األيدي وقتلتم أنفس من يخالفكم 
رأيكم أويحمل صورة لخصمكم أو يردد شعارات أو أشعار لإلشادة به .

وليس ألنكم قطعتم األواصر ومحوتم نسيج األسرة وأشعلتم نيران الفرقة 
والتمزق بين أفراد مجتمعنا المسالم والمتآخي .

وليس ألنكم واليتم أعداء اهللا وجعلتموهم مصدر أمركم ونهيكم وحولتم 
سفارات الغرب الكافر إلى محجة  وسفراءه إلى قديسين تعملون بأمرهم 

وتطيعونهم في وطن وشعب مسلم كفرتم به وبإسالمه.
وليس ألنكم دمرتم  المدارس والمعاهد والجامعات وحولتموها إلى مواقع 
عسكرية تعبث بها آلة الفساد والقتل والتدمير والفواحش وأخرجتم الطلبة منها .
وليس ألنكم حاصرتم األسر في بيوتهم  وضيقتم على الناس معايشهم 
وأغلقتم متاجرهم لتتخذون من الشوارع ساحات لإلفك والمفاسد ولم ترعوا 

فيهم ذمة وال  عهدا.
وليس ألنكم أشعتم الفواحش بين الناس ولم تبق مفسدة اال واستحللتموها 

ترضية ألعداء اهللا وإغضابا هللا ورسوله وللمؤمنين  ومخالفة لشريعته .
وليس ألنكم جمعتم المال الحرام من كل جهات الدنيا األربع وتاجرتم بدماء 
الناس مقابل حفنة من طعام كنتم تقدمونه لمن خادعتموه ليحقق لكم 

أغراضكم  ثم نسيتموهم أحياء وميتين .
وليس ألنكم قادة النهب والسلب واألثرياء الذين  ضجت األرض بمفاسدهم 
طوال خمسين عاما كنتم فيها القادة والوزراء والمستشارون والنواب  وتجار 
الحروب فلم يبق منكم من أحد إال وقد نال نصيبه من ثروة الشعب التي تكدست 

في أيديكم وحدكم  .
وليس ألنكم  ارتقيتم على سلم الحزب الذي كان حاكما وكنتم بغير وزن وال 

مقدار فأصبحتم بفضله يشار إليكم بالبنان تجارا ومشائخ و نوابا وسفراء ووزراء 
ومستشارين  ثم أصبحتم تدعون ثوارا وأنتم ليس أكثر من خونة أينما أخصبت 

الموائد هرعتم إليها  . 
وليس ألنكم غلفتم خصومتكم الشخصية لحاكم البالد بألبسة الوطنية 
والثورية وغيرها من أغلفة المكر والخداع وأنتم ال تريدون إال أن  تكونوا أشباه 

آلهة  على هذا الشعب  ال تسألون عما تفعلون وأنتم تسألون غيركم .
وليس ألنكم نقضتم العهد والميثاق وجحدتم البيعة التي بايعها الناس 
حاكمهم على رؤوس األشهاد بمافيها أسيادكم الغربيين ولكنكم أبيتم إال أن 
تستعينوا بالغرب وتبيعوه ارضنا وتفتحون له كل مياهنا  وسمواتنا ليفعل فيها 

مايشاء مقابل أن يذهب بخصمكم.
وليس ألنكم أفسدتم نساءنا وأطفالنا ومسختم فطرتهم التي فطرهم اهللا 
عليها وحولتموهم إلى لعب تلتقطهم  عدسات التلفزة وتلقنونهم الفساد واإلثم  .

وليس ألنكم تسببتم في قتل جنود جيشنا وأمننا في الطرقات وفي المواقع 
وفي المنشآت والساحات العامة  دون ان ترعوا ألحد حرمة ودون أن تتفكروا 
في عواقب ما تفعلونه على أمن الناس وحياتهم وعلى أسر هؤالء الضحايا  

المستضعفين حماة األمن والديار  .
وليس  ألنكم قتلتم الشباب والشيوخ والنساء واألطفال ودمرتم البيوت على 

ساكنيها وهجرتم اآلالف من بيوتهم ظلما وعدوانا .
وليس ألنكم في الحكم بعد أن وجدتم بغيتكم فيه أريتمونا من المفاسد 
مايشيب لها الولدان فأقصيتم كل من ليس منكم ونهبتم ماتبقى من مال 
الدولة وتآمرتم على خصومكم قتال وتشريدا وإبعادا ووليتم من زبانيتكم من 
ليس أهال للمسئولية في كل مكان وتآمرتم على من تبقى من الصالحين في 

البالد وال تزالون  . 
وليس ألنكم تحالفتم مع كل القتلة والسفاحين والمأجورين والجهلة 
المستبيحين  لعباد اهللا  وأبحتم لهم البالد يعيثون فيها فسادا تحت سمعكم 

وبصركم وحمايتكم .
وليس ألنكم أصبحتم أعداء بعضكم ممن جمعتكم الخديعة وفرقتكم الحقيقة 
وتريدون أن تفجروها حروبا بين اليمنيين شماال وجنوبا وشرقا وغربا وأنتم في 

كل حال كماكنتم الرابحين.
وليس ألنكم فشلتم في استعادة ماهدمتموه من منشآت حيوية ومن بنى 
تحتية ومن أمن وأمان وأضفتم إلى القليل من الفساد الذي كان محاصر ا كثيرا 

من الفساد واإلفساد الذي ال يستطيع أن يسألكم عنه أحد.
وليس ألنكم بدأتم في تصفية حساباتكم مع خصومكم بمافيهم الجرحى 

والقادة ممن أعانوكم على كيدكم وتجرأتم على محاولة قتلهم وتصفيتهم .
ليس لهذا كله فحسب وليس لغيره كثيرا من مفاسد سيرتكم مما يصعب 
تعداده ولكن ألنني مؤمن باهللا وبرسوله صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم  
وبشريعته  التي ألزمتني الطاعة لولي األمر الذي بايعته  في المنشط والمكره 

إال أن أرى كفرا بواحا عندي فيه  من اهللا فيه برهان .
ولذا فقد آمنت باهللا وحده  وكفرت بكم ثوارا وكفرت بثورتكم وأزداد اعتزازا 

بموقفي االيماني الراسخ كلما تكشفت لي خيبتكم أيها الخونة المفسدون.
اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا واآلخرة.

آمنت باهللا 
وكفرت بكم !!

عبدالجبار سعد 

رسائل الحسينيحكومة «الغدر»
االستاذ المبدع شائف  

ــي  ــن ــي ــس ــح ال
كثر  أ قلم 
مــن رائــع 
وإبــــــــداع 
أعــمــق من 

فكر..
وألنه كذلك 
علينا  يطل 
بـ«رسائل إلى 
أبنائي» نشر 
ت  نبضا فيها 

ومــكــنــونــات خبرته  قلبه 
وجواهر تجربته الحياتية.. 
احتوت ذلــك ٤٠٥ صفحات 
من القطع المتوسط، صادرة 
عن مركز عبادي للطباعة 

والنشر..
جدير  لحسيني  ا جــديــد 
بالقراءة ونحتاج محتواه في 

أبنائنا سلوكاً.

الجن لحماية صنعاء وزبيد
ــــوا    ــــارس م

الــتــضــلــيــل 
والكذب وتستروا 
ــى االرهـــــاب  ــل ع
واالرهـــابـــيـــيـــن 
ــــة  ــــاب ــــه ــــن وال
والــمــخــربــيــن، 
وكانوا يتبجحون 
ويقولون.. فقط 
ــدر قــــرارات  ــص ت
نحن  و لهيكلة  ا
لها.. واتهموا باطالً 
أخــلــص وأصـــدق 

الرجال للوطن ممن 
اطلقوا عليهم «بقايا العائلة» في تحريض حاقد 

وقذر.
اليوم.. صارت الداخلية أشبه بشعبة لقطاع الطرق 
 .. واالرهابيين.. والناس تسفك دماؤهم باطالً

الجيش  ومرتبات 
وغــيــرهــم تنهب 
العاصمة  ـــل  داخ
ــبــنــك  وجـــــــوار ال

المركزي..
لمضحك  ا لــكــن 
أن الوزير العوبلي 
خرج علينا بمبرر 
جديد لتبرير فشله 
ــــدم الــحــفــاظ  وع
عــلــى مــديــنــتــي 
ــد  ــي ــاء وزب ــع ــن ص
ضمن مدن التراث 
العالمي بزعمه أن 
ذلك يتطلب عشرة مليارات .. صرح بذلك االربعاء 
الماضي.. وليس قبل إقرار الموازنة العامة.. وهكذا 
ضاع األمن واالستقرار والدماء وصنعاء وزبيد.. وصدق 

من قال: «من طلب الجن ركضوه..»


