
األحزاب و«قطم» الفقراء
قيادات األحزاب وكبار مسؤولي الدولة أوقفوا نشاطهم   

مع الشعب اليمني الذي يتضور جوعًا، فلم يعدوا مأدبات 
إفطار للمحتاجين الذين يجوبون الشوارع منهكي األجساد، 
ويحملون عيونًا حزينة ومقهورة.. وما يثير الدهشة هو أن 
االنتخابات البرلمانية على األبــواب وتخلى أحزاب القطم عن 

دغدغة عواطف الفقراء.
واضح أن هذه االحزاب لم تعد تكترث بفقراء اليمن وتعتبر 
أن المبادرة الخليجية هي التي أوصلتهم الى السلطة وليس غير 
ذلك.. وها هي حقائق الواقع تكشف أن الفقراء ال يعنونهم أبدًا.. 

وإال لما أغلقوا أبوابهم حتى خالل شهر رمضان المبارك.
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بدر بن عقيل

الشارقة
مدينة «الشارقة» تمنحك فرصة االختيار كونها تتفرد 
عن غيرها من المدن الخليجية بعدد أكبر من المتاحف، 
إذ تضم أكثر من ٢٢ متحفًا تتميز بالتنوع، وعلى كل 

جانب من جوانب العلم، والتاريخ والثقافة.
الضرب

مشكلة المسمار أنه اليصل إلى الغاية المرجوة منه، إال 
بالضرب على رأسه..

الصبر
عند نزول البالء ما عليك إال ان تتذرع بالصبر.. 

قال أوس بن حجر :
أيـــــتـــــهـــــا الـــــنـــــفـــــس أجـــــمـــــلـــــى جــــزعــــًا

ــــــد وقـــعـــا ــــه ق ــــن ــــذري ــــح ــــــــــذي ت إن ال
مجانين

هل ترغب في الدخول إلى عالم المجانين؟
ابدأ بتقليدهم، ومحاكاتهم، ثم سيصبح لديك عادة 

وخلفًا.. و «أول الجنان تعالم..».
تنظيف

الصابون غير قادر على تنظيف األفكار والمعتقدات 
القذرة.

تأشيرة
الناس الطيبون سرعان ما نمنحهم تأشيرة دخول 

مفتوحة ودائمة إلى شغاف قلوبنا.

عبدالله الصعفاني

سؤال الثروة الناضبة..!!

مليار ومائة وستة عشر مليون دوالر هي  
حصة اليمن من صادرات النفط بنهاية 
شهر مايو المنصرم..وغير معروف على األقل 
بالنسبة لكاتب السطور ماهي حصة األطــراف 

األخرى..؟
Ç المبلغ يغري على التساؤل.. هل هذا الرقم 
محترم؟وهل من سبيل إلى تطوير عائدات البلد 
من ثروة قال لنا أهل الجيولوجيا وهندسة البترول 
أنها ناضبة وإلى زوال رغم أن زيوتها لم تتكون 
إال عبر ماليين السنين يوم أن ركبت حتى األثوار 

السفينة مع نوح عليه السالم
Ç لكن الجهل بالبترول ومشتقاته وسنينه وظروفه 
المكانية والزمانية اليمنع  من الهمس في أذن الحكومة 
باإلهتمام بعقود بيعه وحصص توزيعه ألنه ليس ملكًا 
للوزراء وال الساسة والأعضاء البرلمان والشورى والحوار 
ومن يليهم من رافعي شعار "نفسي نفسي" وكأننا 

في يوم القيامة..
Ç  اهتموا بــعــائــدات النفط..رقعوا الشوالة 
..اصلحوا الحنفية ألسباب عدة أولها أنه الثروة 
الناضبة والثانية أن عــائــداتــه صــارت عائدات 
إستهالكية بسبب تراجع االهتمام بما يتصل 
بالبنية التحتية والتركيز المستمر على  ماهو 
تشغيلي والثالثة أن النفط ليس ملك جبل عمنا 
باسندوة وال جيل من بعده من الشباب أو الشيوخ 

المتصابين..
Ç إن في النفط حصة أجيال قادمة ستقول فيما 
بعد.. لقد كانت اليمن دولة فيها نفط وفيها غاز 

فأين ذهبتم بعائداته..
Ç  اعملوا حسابًا لسؤال ذلك اليوم وإال فال تنسوا 
وأنتم تستنزفون حصص األجــيــال القادمة أن 
تتوقفوا عن إنجاب أوالد وبنات ستبلغ بهم الجرأة 
الثورية المحمودة حد القول: مادمتم التهمتم 
كل شيء فلماذا هذا التفاني في الدفع بنا إلى دنيا 
بال وظائف ألن األباء أكلوا وجبات األبناء واألحفاد 

المحتملين..!!

تبدو مالمح النظام العربي الجديد غير واضحة حتى  
اآلن، فالبد لبعض القوى المتصارعة سرًا وعلنًا ان تحسم 
المعركة او تنسحب من الحياة السياسية وتضاف الــى رفوف 
متاحفنا ضمن مجموعة ِعَبر التاريخ وما اكثرها، واقل من يتعظون 

بذلك..
المدهش في هــذه المعركة الضارية هو دخــول السعودية 
واالمــارات والكويت والبحرين كطرف فيها بشكل واضح، االمر 
الذي يجعل المشهد اكثر اثارة رغم ان القاتل والمقتول هم اخوة 
فيما العدو الحقيقي يتربص بأمتنا شرًا ويقف متفرجًا وفي قبضته 

القدس وأرض الرباط..
تنظيم االخوان المسلمين مثله مثل  تنظيم  القاعدة اعلنوا 
موقفهم بشكل واضح، وصاروا يعتبرون ان عدوهم االول المملكة 
واالمــارات والكويت وغيرها من دول الخليج ألنها شاركت في 
اسقاط نظام االخوان في مصر عبر ذلك الدعم السياسي والمالي 
والمعنوي الصريح والــذي جعل موقف  صانع القرار االمريكي 

والغربي حتى اللحظة ال يختلف كثيرًا عن  موقف دول الخليج..
وهكذا نجد ان الموقف الخليجي من ثورة مصر جاء بمثابة اعالن 
حرب على االخوان في كل دول العالم وهذا تطور خطير في عالقة 
االخوان مع دول تعد مراكز مالية ودينية وتمتلك نفوذًا سياسيًا 
ال يمكن االستهانة به.. بالتأكيد ان موقفًا كهذا هو توجه إلنهاء 
الحرب التي يخوضها االخوان بضراوة ضد دول الخليج منذ اكثر 
من عامين.. واذا استمر االخوان  في هذه الحرب  فإنهم سيجدون 
انفسهم بعد اشهر إما في كهوف تورا بورا أو داخل  سراديب 
سرية تحت رمال صحراء الربع الخالي ليخوضوا معركة االحزمة 
الناسفة بعد ان فشلوا من تفجير ثورة غضب في السعودية كما 
خططوا ودفعوا بعناصرهم  من مختلف البلدان للسفر اليها  خالل 
شهر رمضان المبارك بدعوى اداء العمرة  .. غير ان مخططهم 

سقط بخلع  مرسي من مصر  وحمد من قطر ..
هــول الصدمة التي تعرض لها االخـــوان فــي مصر جعلتهم 
يتصرفون بطريقة غبية  ويتضح ذلك بنفس الخطاب  المتشنج 
واالنتحاري الذي تردده قياداتهم وقواعدهم ايضًا على مستوى 
العالم وهو خطاب كان له تأثير داخلي وخارجي كبير ويجد آذانًا 
صاغية  طوال عام ٢٠١١م فقط ، وعندما يردد االخوان اليوم  
نفس شعارات الصدور العارية وثورتهم السلمية المزعومة 
فانهم يرتكبون اخطاء قاتلة ضد انفسهم، وستثبت االيــام أن 
االخــوان لن يخسروا مرسي ومصر ولكن سيحكمون على حركة 
االخــوان في العالم بالموت الحتمي، وهاهم يحفرون قبورهم 
بأيديهم غير مستوعبين للمتغيرات في الشارع العربي والغربي 

ايضًا..
أجزم ان المملكة العربية  السعودية ودولة االمــارات العربية 
المتحدة ودولة الكويت والبحرين  تعي جيدًا، انها عندما اتخذت 
موقفًا سريعًا وبتلك الشجاعة لتأييد ثورة الشعب المصري ضد 

االخوان فهي بذلك اوصلت عدة رسائل للعالم ولالخوان ايضًا..
ولعل اهم  تلك الرسائل ان دول مجلس التعاون الخليجي لن تقبل 
ان تسقط اليمن في قبضة االخوان مستقبًال، الن في ذلك خطرًا 
على امنها القومي ، كما ان التفكير بالتعايش كما كان عليه  الحال 

في السابق اصبح مستحيًال..
 وهذا ال يعني ان االخوان سيستسلمون بسهولة.. والمؤكد ان 
قــادة دول الخليج يدركون  جيدًا ان دولهم مخترقة من قبل 
جماعة االخوان والذين يتوغلون في الكثير من المفاصل المهمة 
في بلدانهم، مثلما يعرفون جيدًا ان كل شحنات االسلحة التركية  
الكاتمة للصوت والتي تم ضبطها في بالدنا كانت في طريقها  

للتهريب الى داخل بلدانهم ..
 من الواضح ان دول الخليج بــدأت تشعر بعد سقوط العراق 
وظهور المثلث الشيعي ان حدود امنها القومي  يوجب عليها عدم 

السماح لإلخوان بحكم مصر او اليمن.

 محمد انعم

فوضى االخوان 
تهدد السعودية 

واالمارات

مــن ال يستفيد مــن دروس الحياة فــال يصلح  
للحكم ومكانه الطبيعي مزبلة التاريخ..

فرغم ما حدث في مصر من خلع للرئيس مرسي الذي 
فتح أذنيه للمرشد وزبانيته وصّمهما عن الشعب، إّال أن باسندوة 
وشياطين اإلقصاء لم يستوعبوا الدرس ولم يصفدهم الضمير في 
الشهر الفضيل ليبتعدوا عن االستمرار في أخونة الدولة وإقصاء 

الكوادر باطًال..
صحوا النوم يا هؤالء قبل أن «يريد الشعب»!!

اعتكاف األحزاب وتمترس اإلذاللرمضان وشياطين اإلقصاء
األوضــــاع االقــتــصــاديــة واألمــنــيــة   

المتردية التي يعيشها الشعب 
تفرض على قيادات األحزاب والتنظيمات 
السياسية أّال تظل معتكفة في متاريسها 
طــول الــدهــر.. اليمن األم التي يجب أال 
يسمح الجميع بامتهانها من قبل اآلخرين، 
والشعب اليمني الصابر على الظلم والجوع 

ال يستحق هذه الغطرسة.

قــيــادات االحـــزاب التـــزال ترفض طي 
صفحات الماضي وهي تدرك أن ثمة قضايا 
وطنية لن تحل اال عندما يدركون أن اليمن 
هي أكبر من الجميع، وان الشعب أصبح 
بحاجة الى موقف شجاع وكبير من قبل 
األحزاب إلنقاذه من كارثة األزمة وطاعون 
الفقر وجنون االرهاب.. وكفى اعتكافًا في 

متاريس إذالل الشعب واليمن.

 أحزاب في خدمة اإلصالح
في الشارع السياسي اليمني   

التـــزال هناك أحـــزاب تعمل 
ليل نهار من أجل حزب اإلصالح.. ولم 
تكتف تلك األحزاب -التي لها عراقة 
ومواقف وطنية شجاعة- بتسخير 
إعــالمــهــا وخطابها لتلك المهمة، 
بل لقد صــارت قياداتها ومواقفها، 
وبدون خجل تدافع عن كهنة اإلصالح 
اتهم بأساليب مقززة،  ــواري سوء ت
تلك القيادات الحزبية بعد كل صفعة 
وإهانة تتلقاها تشن حملة تحريض 
ضد قيادة المؤتمر الشعبي العام.. 
صحيح أن «من يهن يسهل الهوان 

عليه»!!

اإلصالح ودولة الفيد!!
لم يكترث الشارع بتباكي قيادات حزب االصالح على  

الوحدة واتهامهم للمؤتمر الشعبي العام بالتفريط 
 اتحادية من عدة 

ً
بها عندما تبنى دولة

أقاليم.. ويتذكر الجميع كيف احتفى 
اإلصـــالح باستقالة محمد الجائفي 
مبررًا ذلك أن الفيدرالية والدولة 
االتحادية مؤامرة لتقسيم اليمن.. 
وبـــاألمـــس قـــدم حـــزب االصـــالح 
رؤيـــتـــه حــــول حـــلـــول الــقــضــيــة 
الجنوبية متبنيًا دولة اتحادية من 

عدة أقاليم..
بالتأكيد موقف االصالح جاء للمزايدة 

والمتاجرة بالمواقف.. لكنهم في حقيقة 
األمر «يجاهدون من أجل «الفيد».. فما 
حــدث عــام ١٩٩٤م.. ال يختلف عما 

ارتكبه اإلخوان في مصر.

بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك تتقدم أسرة تحرير صحيفة «الميثاق»
 وإعالميو المؤتمر الشعبي العام  بأجمل التهاني والتبريكات لألخ المناضل/

عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية- األمين العام

و الزعيم / 
علي عبداهللا صالح 

رئيس المؤتمر الشعبي العام
وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم وبهذه المناسبة تعلن صحيفة الميثاق  عــن 

احتجابها حتى إنقضاء إجازة العيد.. وكل عام والجميع بخير..


