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بدر بن عقيل

عبدالله الصعفاني

«األخوة»..  نعيش كـ
«الحمقى»!! أو نموت كـ

يتفانى بعض أخوتنا في الدفاع عن فكرة  
اإلنفصال بصورة تجعلك تحتار أمام أغلبية 
وحدوية خائرة تقبل الدنية في الحق خارج قاعدة 
الفهم بأنه ليس لليمنيين سوى أن يتوحدوا اكثر حتى 
لو اختلف الشكل الذي ستصبح عليه دولة ما بعد الحوار 

الوطني ومرجعياته التشريعية
-وفي سياق الوحدة واالنفصال ..اتحاد اإلقليمين أو 
الخمسة أو غيرها من صور التعدد الفيدرالي يبدو 
اليمنيون غالة مع بعضهم تجاه أفكار تفرض التعاطي 
مع اآلخر برقي وتحضر وعدم إنكار للمصلحة اليمنية 

العليا..
-قبل أيام فاجأني أحد الذين اليفرقون بين العصا 
وبين الجزرة وهو يردد كببغاء معوقة وماهي المشكلة 
إذا عشنا بدون كهرباء وبدون ماء وبدون مجاري وبدون 
أمن؟ وحسب تعبيره ..هكذا كانت الثورة الفرنسية ثم 

وضع حفنة من مسحوق الشمة في فمه
-ويبدو أن هناك من هم جاهزون للتبرير للعامة 
والدهماء أي شيء وكل شيء مدفوعين بالرغبة في 
الكسب السياسي على حساب اليمن دولة واستقرار.. 

ووحدة
- ولمن يريد أن يدافع عن فكرة الحاجة ألن تحافظ 
الدولة على وظيفتها األصلية احترامًا للشعب ..اعمل 
حسابك فهناك من ال يفك الخط جاهز ألن يــردد ما 
سمعه فــي آخــر محاضرة تشرعن للفساد والفقر 
والظالم بحجة أن حصاد الثورة الفرنسية لم يأت في 

ثالثة أعوام
- وفـــي مــوضــوع الـــوحـــدة اليمنية وضـــــرورة أن 
نحافظ عليها كنا نراجع بعضنا باالستشهاد بقوله 
تعالى" واعتصموا بحبل الله جميعًا وال تفرقوا" وكنا 
ه واستعرض  نستعرض حكاية األب الذي جمع أبناء
معهم درس األخوة وحزمة العصي وكيف أن العصي 
تأبى التكسر إذا كانت عصبة.. وإذا افترقت تكسرت 

أحادا ..أما اليوم فقد تغير الحال.
-وشخصيًا لم يعد أمامي سوى اللجوء إلى األمريكان 
كأن أقــول بأن أمريكا لم تتوحد بمؤتمر للحوار وال 
بوصفات جمال بنعمر وسقوف محمد علي أحمد وأن 
مارتن لوثر كنج قــال: علينا أن نتعلم كيف نعيش 

سوية "كاألخوة" أو نموت جميعًا كالحمقى..!!

  محمد أنعم

الدراجات 
النارية.. عزرائيل 

ضباط  اليمن

بمناسبة قدوم عيد األضحى المبارك  تتقدم أسرة تحرير صحيفة «الميثاق»
 وإعالميو المؤتمر الشعبي العام  بأجمل التهاني والتبريكات للزعيم/

علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

ولألخ المناضل/

عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية- األمين العام

وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم.. وبهذه المناسبة تعلن صحيفة الميثاق
  عــن احتجابها حتى إنقضاء إجازة العيد.. وكل عام والجميع بخير..

benanaam@gmail.com

ببساطة يواصل جمال بن عمر  بجدية تقديم  
تقاريره الى مجلس األمن وال يتحدث عن المذابح 
التي يتعرض لها الجيش  واألمن اليمني.. بالتأكيد  فهو يجوب 
شوارع صنعاء بسيارة مدرعة مثل امراء  الحروب ولم يشاهد 
كيف تخترق المسدسات الكاتمة للصوت والقادمة من تركيا 
رؤوس الضباط في تقاطع شوارع العاصمة وعلى مقربة من 

مقر مؤتمر الحوار..
 ايها المتحاورون.. عيدكم دراجة نارية..  يا رعاة المبادرة 
.. عيدكم  دراجات نارية.. أما أعيادنا فقد اغتلتموها أنتم 
بصمتكم المريب تجاه الجرائم البشعة التي ترتكب في 
مختلف المناطق.. تحاوروا.. اختلفوا.. اتفقوا.. قسموا الوطن.. 
مزقوا اليمن.. بمشرط أصحاب الدراجة النارية.. أو دراجة 

القضية الجنوبية.. فقد فخختم كل شيء.. 
إذا كان النبي صلى الله عليه وآلــه وسلم يقول : «اليــزال 
المسلم في فسحة من دينه مالم يسفك دمًا حرامًا»، فعن 
أي قدسية ستكون للحوار ومخرجاته ودماء اليمنيين تسفك 
في كل مكان، أي تحاور وحشي هذا الذي يجري وسط برك 
من الــدمــاء.. وماهي فسحتكم إذًا وأنتم تضعون وقــرًا في 
أذانكم أمام أصوات أسر الشهداء والجنود والضباط الذين 

يتساقطون يوميًا.؟
احتفلوا بعيدكم وتناولوا ما لذ وطــاب وتذكروا الدموع 
التي تذرفها اليمن بعد كل موكب جنائزي ان هناك صوتًا 
يرتفع وسط نحيب أمة يردد: العملية السياسية تسير دون 
توقف.. وبالمقابل الدراجات النارية لم تتوقف ايضًا.. تم 
ايقاف العمليات العسكرية  واطالق النار.. وفي الواقع دخل 
اليمنيون مرحلة التصفية بدًال عن التسوية.. الحوار يتقدم 
الى األمام.. ودماء الجنود والضباط تؤكد حرص كل األطراف  

على الحوار .. 
ــرؤوس  تسقط  عيد.. بأية حال عدت .. ها هي  مئات ال
برصاص مسدسات  كاتمة الصوت وال أحد يتحدث عن هذه 
الجرائم.. اصبح المقدس عمود الكهرباء .. وصار  الدم اليمني 

أرخص من  الكوكا كوال.. 
عيدكم سعيد آالء.. عيدكم سعيد خالد .. عيدكم سعيد 
صقر .. عيدكم سعيد فاطمة ..وكل احباب الله الذين اصبحوا 
في زمن السلم والحوار يتامى .. عيدكم سعيد يا أرامل 
شهداء الدراجات النارية ..ويا آباء وأمهات الشهداء.. تذكروا 

اننا في زمن حوار المنابر الذي حول اليمن  الى مقابر ..
يا آل الغرباني.. والردفاني وذعفان.. يا آل البخيتي.. وآل 
الوهباني.. يا شهداء كل ايام االسبوع وكل اشهر سنوات 
المرحلة «االنتقامية» حلقوا بأرواحكم  بعيدًا عن سماء اليمن 
ايضًا.. ابتعدوا حتى التسمعوا «طنين» المتحاورين.. ان روح 
العقيد عبد الوهاب عزام  التي أزهقت  قبل ايام تحلق في 
صنعاء وكل مدن اليمن وكذلك أروح العقيد علي الديلمي 
والعقيد أحمد محمد السهيلي، والعميد فضل الردفاني، 
والعقيد  سمير الغرباني، وشهداء شبوة وأبين وتعز والبيضاء 

والمكال وغيرهم..
لالسف طوال عامين لم يتم القبض على أحد من المجرمين.. 
وهذا يعني أنه إذا تم التمديد للحوار في ظل حصد الدراجات 
لألرواح بهذا الشكل المخيف فلن يصل الى جلسته الختامية 

إالَّ جمال بن عمر.
صراحة لقد اظهرت الهيكلة للجيش واألمن ان التسريح 
واالقصاء واالبعاد واالحالة المبكرة للتقاعد توجد مشاكل 
كثيرة لكن اتباع الهيكلة مع الدراجات النارية لن تفجر 
مشاكل حقوقية في المستقبل.. ووفقًا الحصائيات امنية 
فان مايزيد عن ٤٠ ضابطًا في جهاز األمن السياسي وضباطًا 
آخرين في الجيش تم اغتيالهم بمحافظة حضرموت فقط.

المفروض ان يطالب مؤتمر الحوار بإضافة وزير للحكومة 
وعن طريق جمال بن  عمر يختص بشؤون ضحايا االغتياالت، 
على األقل يكون مختصًا بمتابعة أرقام القتلى الذين لم يعد 

بإمكاننا حصرهم..
وحسبنا الله ونعم الوكيل..

( فيس بوك)
شبكة التواصل االجتماعي( الفيس بوك) وغيرها إذا 
لم نستغلها في ابراز قيم األداب واالخالق،والمجادلة 
الحسنة،،أصبحت شبكة تصطادنا،،وتشل تفكيرنا،،بل 

وغدت مجرد شبكة. تباعد..وتناحر اجتماعي..!!
( امل)

مادام ثمة ضوء خافت في آخر النفق المظلم...أمض 
إليه..!!

( درس )
من المصائب ماتفيد عواقبها..ونستوعب منها الدرس 

جيدآ.....قال الشاعر:
كــــــــــــم نـــــــعـــــــمـــــــة لــــــــــــك أضــــــــمــــــــرت

ـــــب ـــــصـــــائ ـــــم ــــــــات ال مـــــــابـــــــيـــــــن طــــــــي
( البحر)

نقترب من فهم البحر أكثر،،ومده األزرق،،وتتابع 
ــال  ــات نــســمــاتــه،،كــلــمــا أفــتــرشــنــا رم ــن ــواجــه،،وشــح أم

شطآنه،،وداعبت مياهه أطراف أقدامنا..!!
( الكمان )

سيدة االالت الموسيقية آلــة الكمان... أن لنغمات 
أوتارها شجنًا...ولغة مودة..!!

( ملل)
أبعث مافي الوجود على الملل..وجه التعرف االبتسامة 

طريقها إليه...!!

الفرحة المسروقة
العيد أقبل والفرحة  

المسروقة اغتالتها 
الضمائر الميتة والحكومة 
المشلولة.. األحــزان في كل 
ــمــوت يــتــجــول في  بــيــت وال

الشوارع دون رقيب.
وال يــبــدو فـــي األفــــق أن 
ضحكة األطفال ستعود في 
العيد ألن آباءهم الموظفين 
عــجــزوا عــن تلبية أبسط 
متطلباتهم فــي األضحية 
والـــكـــســـوة، وربـــمـــا يعجز 
البعض عن توفير جعالة 
العيد والنزهة الموعودة 

أيام العيد..
البؤس الظاهر على وجه 
الحكومة الكالح امتد لنشر 
ــوضــوح عــلــى وجــوه  آثــــاره ب
األطــــفــــال وعــــيــــون اآلبـــــاء 
المترقبة لبارقة أمل قد تزيح 
عنها كابوس العوز والحاجة 

والخوف من المستقبل.
قلبي عليك وأنت يا وطني 

تنام على  حجر!!

نحو مستقبل بدون أحقاد

من يراهنون على قانون العزل السياسي  
ويوجهونه نحو أسماء بعينها يؤكدون 
أنهم يعانون احتقانات مزمنة وحقد أبدي، ومثل 
هــؤالء ال يبنون وطنًا وإنــمــا يــزيــدون الطين بلة 

بأفعالهم االنتقامية.
وقد أحسن المؤتمر الشعبي العام صنعًا عندما 
أعلن بوضوح موقفه من هذا القانون وتأكيده على 
ضرورة االلتزام بمتطلبات التقدم نحو بناء الدولة 

المدنية الحديثة والمستقبل اآلمن للبلد واألجيال 
القادمة، وهو في تصور المؤتمر مستقبل خاٍل من 
األحقاد والضغائن وال يعترف بالنزعات االنتقامية..
هل يدرك البعض أن ما يكتبونه اليوم سيكون 
شاهدًا عليهم غدًا.. وهل يعلمون أنهم يؤسسون 

لمستقبل أبنائهم بهذه المقدمات الموتورة!!؟
فهل مازلنا نراهن على مستقبل مشرق ألجيالنا 

القادمة..؟

أمن «االخوان» ودماء الهيكلة
دماء الدبلوماسيين بدأت تسفك وبسهولة داخل العاصمة  

صنعاء.. وكله بسبب تسلل المتطرفين العائدين من 
الشيشان وافغانستان والبوسنة والعراق والذين تم تجنيدهم في 

الجيش واألمن من قبل جماعة االخوان والجنرال العجوز.
ولعل جريمة االختطاف والقتل لالجانب اآلمنين في داخل أحد 
شوارع العاصمة تأكيدًا على حقيقة تسلل االرهابيين الى أخطر 
االجهزة األمنية وتوزيعهم على أهم المرافق لتصفية الجيش 
ــدور على الدبلوماسيين في ظل صمت رعاة  واألمــن واآلن ال

المبادرة.

أصحاب الثورة والثروة يقررون 
مصير اليمن و«اآليفون»

يبدو أن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني  
أو عدد منهم في موقف محرج ليس 
بسبب عــدم توصلهم لحلول تلبي تطلعات 
الشعب في الخروج من أزماته واستشراف آفاق 
المستقبل، وانما بسبب تحدي المبعوث االممي 
وتلفونه الذي فقد داخل قاعة مؤتمر الحوار 

الوطني.
ــن عمر  الــشــعــب اليمني يــقــف الـــى جــانــب ب
ويسانده في ضرورة ايجاد تلفونه بعدما تأكد له 
ان هذه البالد «مافيش فيها أمان» وبالتالي على 
المتحاورين تقرير مصير اليمن و«اآليفون» وأي 
خدمات نغمات العاب جافا وخلفيات شاشة 

متحركة بدًال من المشاريع الخدمية.
االمين العام لألمم المتحدة ورعاة المبادرة 
الخليجية واتفاق التسوية انتهت عالقتهم 
باتصاالت بن عمر «التي يقال انها لمتابعة 

األوضاع عن كثب» وال حتى رنة.
تــرى ما الــذي سيقوله بن عمر في تقريره 
االخير لمجلس االمن الدولي «ياجماعة الخير 
هؤالء اصحاب ثورة وثروة.. نهبوا البالد والعباد 
وزادوا نشلوا التلفون مع المبادرة الخليجية 

واتفاق التسوية السياسية..
أخيرًا نرجو ان تصدق وسائل االعالم قولها ان 

سرقة الهاتف كانت شائعة.

السبت وأطفالنا
أطلقت عناصر متطرفة تهديدات شديدة  

لنسف مدارس في إب والبيضاء إذا استمرت 
الحكومة في قرار اجازة يوم السبت من كل اسبوع.
ــتــهــديــدات تــجــعــل اطــفــالــنــا عرضة  هـــذه ال

لالخطار..
وال مانع ان «تسبت الحكومة» لكن عليهم 
أال يعرضوا اطفالنا الطالب للموت خصوصًا 
وانهم غير قــادريــن على 
حــمــايــة الدبلوماسيين 
ــار الــضــبــاط داخــل  ــب وك
الــعــاصــمــة.. فــمــا بالكم 

بأطفال مدارس؟!


