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بدر بن عقيل

عبدالله الصعفاني

حصاد الرؤى الفاجرة..!!

(قنديل)
الصداقة الحقيقية.. قنديل يضئ دروبنا.. وقدها مقالة 

(ساير الجيد وارشن من ناره)
(اكتئاب)

لوأن كل مّنا حمل في يده آلة حاسبة.. وظل يحسب بها 
كل مايدور في خلده.. أو مايشتريه أو يبيعه.. لغدت حياتنا 

كئيبة.. ومخنوقة باألرقام..!!!
( طاؤوس)

في عالم الطيور يحق للطاؤوس فقط.. أن يتباهى.. 
ويزهو بريشه.. وجماله..!!

( أمضي)
دم البطيئ.. ولكن أحذر أن تقف جامدآ..

ّ
التخش التق

قال ابو القاسم الشابي:
ــــــــــن يـــــتـــــهـــــّيـــــب صـــــــعـــــــود الـــــجـــــبـــــال وم

ـــــن الــــحــــفــــر ـــــي ـــــــر ب ـــــــده ـــــعـــــش أبــــــــــد ال ي
(ضجيج)

بصوتك المرتفع.. والمزعج.. أنت بالفعل تخترق حاجز 
صوت مشاعري.. وإنسانيتي..!!

(مفيد)
يقول فولتير :(قـــررت أن أكــون سعيدًا،،فذلك مفيد 

للصحة).

لكل دولة مصالحها الوطنية العليا فما هي    
مصالح الدولة اليمنية ..؟ هناك من سيرد 

على السؤال بسؤال وأين هي الدولة ؟
½  أيًا كانت اإلجابة أو التفسير لالستهالل  ال غنى 
عن طرح السؤال كيف نحمي المصالح العليا لليمن ؟
ــواقــع وليس  بـــدون إجــابــة صــادقــة على أرض ال
باألناشيد نقع في خطأ مميت وعاقبة الخطأ المميت 

مميتة ..
½  ثمة قوى سياسية ال تريد الدولة القوية العادلة 
وال يعنيها االنشغال بقضية االنتقال السلمي إلى 
المستقبل مكتفية بأطماع التمكين ومستفيدة من 
أزمات أعوام أفضت إلى فراغ رأت نفسها صاحبة 

حق في أن تمأله ..
½  هــذه األطــمــاع الــمــعــززة بثقافة الخصومة 
الفاجرة وثقافة الكراهية أحدثت شروخًا عميقة 
في نسيج مؤسسات الدولة والمجتمع وتريد ضرب 
بنيان البالد الجغرافي والتاريخي كما هو الحال بهذه 
الخفة والتسطيح لمشروع تحويل اليمن إلــى " 
كنتونات " دونما مراعاة للظروف الواقعية داخل 

اليمن
½  قبل ثــورة ١٩٦٧م كــان في جنوب الوطن 
٢٣ سلطنة ومشيخة نجحت قوى الوحدة والنوايا 
الصادقة في دمجها داخل مكون يمني واحد أخذ 
طريقه بعد ٣٣ عامًا إلى استعادة اليمن الطبيعي 

بوحدة ١٩٩٠م
½  وبــدًال من أن يسعى شركاء الوحدة إلى يمن 
تلتقي عنده طموحات األجــيــال كثرت القسمة 
والصراعات والحروب وغياب العدالة محدثة ثقوبًا 
خطيرة عمل الشياطين على توسيعها حتى اتسع 

الخرق على الراقع ..
½  وها نحن اليوم نستيقظ على انهيار قيمي 
يشكك في كل شــيء فصار االبــن اليمني المتعلم 
النطاح يغتال كل أحالم أبيه الفالح ، وسط حروب 

فاجرة يعتقد فيها كل إبليس أنه يحسن صنعًا.

التاريخ 
لن يرحم 

أحدًا

محمد علي عناش

األزمــة اليمنية التي نتجرع مرارتها وبؤسها منذ ثالثة  
أعوام باسم الثورة والتغيير وباسم الحرية والديمقراطية 
والــدولــة المدنية، صــارت مثاًال لإلفالس والغوغائية السياسية 
والسقوط األخالقي التي لم تقف عند الجريمة االرهابية البشعة التي 
حدثت بمجمع وزارة الدفاع والتي يتم خلف الكواليس تمييعها 
والتوافق على طمس أبعادها وإخفاء حقائقها، لتنتهي في األخير 
بسيناريو قاعدي سخيف عبر ثالثة بيانات متناقضة، كداللة على أن 
الحدث كبير وأطرافه متعددة، لدرجة فقدان القاعدة التزانها.. بل 
بلغت في مسارها المنحرف الى منتهى مخٍز وفظيع وهو تقسيم البلد 
واالرتداد الى زمن التشطير والسلطنات، أكثر من عشرة أشهر من 
مداوالت مؤتمر الحوار الوطني إلخراج البالد من أزماتها استدعينا 
خاللها كافة االحتماالت االيجابية والسلبية، قط لم يخطر في بالنا أن 
نتقسم وعبر مؤتمر حوار وطني، أن نحشر بين خيارين ال ثالث لهما، 
إما التفكيك أو فك االرتباط، ومع ذلك حتى والوطن يقسم ويجزأ مازلنا 
نختلف كيف يتم ذلك؟ دون أدنى شعور بغصة وألم أو تأنيب ضمير 
على فقدان وضياع منجز تاريخي عظيم اسمه «الوحدة» فأي بؤس 

سياسي هذا؟ وماذا تبقى من حكمة  لليمنيين؟
في هذه القضية المصيرية تصّدر مشهد تقسيم اليمن اثنان 
ــرز وجــوه مؤتمر الــحــوار الوطني، المبعوث األمــمــي جمال  مــن أب
بنعمر والدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب االشتراكي، 
بالطبع بنعمر ينفذ أجــنــدة خارجية لتقسيم اليمن وتفتيتها 
وإحياء عصبياتها المندثرة كاستدعاء مشاعر ووعي السلطنات في 
المحافظات الجنوبية، واستدعاء عصبية المذهب والمنطقة في 

المحافظات الشمالية.
أما بالنسبة لمقترح ياسين الذي يستميت في إنفاذه وتمريره 
وبــصــورة لم نعهدها منه، فليس له من تفسير ســوى التمهيد 
لالنفصال عبر تقسيم الهوية اليمنية الواحدة الى هويتين جنوبية 

وشمالية، وكأننا مجتمع متمايز ثقافيًا ودينيًا وعرقيًا.
بالطبع أن القضية الجنوبية كانت من أبرز القضايا على طاولة مؤتمر 
الحوار الوطني، ومعظم االطــراف والقوى الوطنية والمدنية وفي 
مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه كانت متعاطفة مع القضية 
الجنوبية ومشدودة الى إيجاد حلول عادلة لها تحت سقف الوحدة، 
وإيمانًا من أننا نعيش مرحلة جديدة لتحقيق حلم التغيير وبناء 
الدولة اليمنية الحديثة وتجاوز أخطاء الماضي التي ال يوجد ثمة طرف 
بريئ منها، ولذلك تم تخصيص أكثر من ٥٠٪ من المشاركين في 
مؤتمر الحوار الوطني من المحافظات الجنوبية، انطالقًا من هذه 

الحسابات والتطلعات.
المسار اإليجابي والسليم في المؤتمرات الحوارية الناجحة أن 
تبدأ انعكاساته االيجابية بالتدريج على الواقع، كانعكاس لجدية 
المتحاورين وتحملهم لمسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، غير أن 
الــذي حصل خــالل أكثر من عشرة أشهر من مــداوالت ونقاشات 
مؤتمر حوارنا الوطني هو غياب الجدية والدوافع الوطنية في حلحلة 
القضايا نظرًا لطغيان الشتات والعشوائية وحضور االجندة المتعددة 
المتوافقة والمتصادمة وفقًا لما تمليه المصالح واألهداف الخاصة، 
بمعنى أن مؤتمر الحوار الوطني طــوال هذه الفترة كان انعكاسًا 
لمفاعيل األزمة في الواقع، متأثرًا بأهدافها وانحرافاتها، ومستجيبًا 

لتطوراتها وتداعياتها.
أمام هذه المعادلة المختلة والمتناقضة بات المواطن اليمني يتساءل 
ما فائدة مؤتمر الحوار الوطني؟ ولماذا جلس الجميع على طاولة 
واحــدة؟ وليس هناك نتائج إيجابية، ولم يبدأ يتخلق وضع جديد 
ويتفتح أفق مبشر بمستقبل أفضل، بل صار يتوج بحروب وإرهاب 
واغتياالت وتمادى الى التتويج بتقسيم اليمن واالرتداد عن الوحدة.
على صعيد القضية الجنوبية لم يعطها مؤتمر الحوار حقها من 
المداوالت والنقاشات الجادة والعميقة، بل ساد فيها العشوائية 
والفوضى والشروط المسبقة، كما ساد فيها أكبر كمٍّ من تعليق 
المشاركة بل ووصــل األمــر الــى أن تــدار من خلف الكواليس وأن 
ات الثنائية بين مكون الحراك وبنعمر وفي غياب  تستحضر فيها اللقاء
أغلبية فريق القضية الجنوبية، لذا صار من حق الشعب اليمني الذي 
بات يشعر بحسرة ومرارة وحالة فقدان ألهم منجز تاريخي، أن يعرف 
ويستوعب ما هي القضية الجنوبية، فغالبية الشعب ال يستوعبها 
اال وفقًا لما تتناوله وسائل االعالم، وأن يعرف كيف تم تداول هذه 
القضية حتى تنعدم الحلول الموضوعية لها، باستثناء حل وحيد 
تقدمت به قرائح المتحاورين وهو التقسيم والتجزئة، فمثل هذه 
القضايا البد للشعب أن يعرف من هم رجال المرحلة العظماء، ومن 
هم البسو االقنعة المزيفة وأصحاب المشاريع واالهداف الرخيصة، 
ألن التاريخ يجب أن ال يرحم المتهاونين واالنتهازيين تجاه خيارات 

المصير التاريخية، كخيار وحدة االرض واالنسان والسيادة.
في اعتقادي لم يسد في أية قضية يمنية من اللغط والتضليل 
والغوغائية السياسية التي يمارسها السياسي والمثقف بمختلف 
االشكال، مثلما ساد في القضية الجنوبية وتحويلها الى قضية عصية 
على الفهم، وبالتالي عصية على الحل إال بحل وحيد وفقًا لما يفرضه 

هؤالء الغوغائيون وأصحاب الكواليس.
 قد ال يجدي نفعًا ما نكتبه اآلن فربما أنه لن يغير أو يعدل في 
معادلة القضية وخياراتها الراهنة المفروضة فرضًا خارج معايير 
العقل والحكمة بل واالخالق، بل نكتب للتاريخ وللحظة عودة الروح 
وإشراقة الوعي والضمير الوطني، والتي حتمًا ستعود وتشرق عندما 
يتالشى الغوغائيون ويمتحنون انفسهم ليكتشفوا أنهم سراب وأنهم 

صناع أزمات وكوارث وتمزق ال صّناع مستقبل..

أهلنا في الجنوب أغلى!!
الحريصون على اليمن وأمنه واستقراره  

ــمــنــاصــب  ووحــــدتــــه ضـــحـــوا بــكــل ال
والــكــراســي.. تخلوا عن االمتيازات والمصالح 
الشخصية .. ومستعدون أن يضحوا بأرواحهم 
وفلذات أكبادهم من أجل اليمن والحفاظ على 

الدم اليمني والسلم االجتماعي.
أما الذين يستكثرون على أبناء المحافظات 
الجنوبية الــوظــائــف أو المناصب المؤقتة، 
فعليهم أن يــدركــوا أنــهــم أهلنا وجـــزء من 
جسدنا، فالسعادة واألمن واالستقرار ستعم 

االسرة اليمنية الواحدة.. عند تطبيق العدالة 
وتجسيد حقيقة المواطنة المتساوية بين أبناء 

اليمن الواحد..
مالحظات المؤتمر وحلفائه على وثيقة جمال 
بنعمر جاءت لتؤكد أن أبناء المحافظات الجنوبية 
أهلنا وهم أغلى من كل المناصب والكراسي، لذا 
ركزت على قضايا أهم تؤسس لسعادة األجيال 
اليمنية في المستقبل ولم تلتفت الى ترهات 

المصالح الزائلة..

أسرته تناشد وزارتي الخارجية والمغتربين

اختفاء بشار شرف الدين 
في السعودية

< تحاول أســرة الشاب بشار عــادل محمد 
شــرف الــديــن ايــجــاده حيث كــان يعمل في 
المملكة العربية السعودية لدى شركة رامز 
العالمية بالدمام إال أن اتصاالته واخــبــاره 

انقطعت عن األهل فجأة منذ شهرين..
وبحسب اقــاربــه وزمــالئــه مــن المغتربين 
اليمنيين فإن بشار اختفى في ٢٨نوفمبر 
الماضي وفي ظروف غامضة، أبلغوا الدوائر 

الحكومية فــي وقتها وبحثوا عنه فــي كل 
ــجــدوه.. بعد ان  ــدمــام دون ان ي مناطق ال
انقطعت بهم السبل وبــأســرة بشار عادل 
شرف الدين في استعادة ابنها فإنها تأمل في 
ان تتصرف وزارة الخارجية اليمنية ووزارة 
شــئــون المغتربين والــســفــارة اليمنية في 
السعودية بصورة عاجلة وانسانية للمساعدة 

في العثور عليه.

اإلصالح وراء البرقيات المريبة للجيش

لم يجد اإلصالح من وسيلة لمواجهة الغضب والرفض الشعبي والحزبي لوثيقة    
بنعمر التي تحمل مؤامرة خطرة على الوحدة وحاضر ومستقبل اليمن اال أن يظهر 
عضالت االخونة في الجيش واألمن ويزج هاتين المؤسستين في قضايا ال عالقة 

لها ببرقيات المباركة والتأييد لوثيقة بنعمر..
لقد أراد حــزب االصـــالح أن يــدافــع عــن جرمه 
الفظيع بالتهديد بألوية الصواريخ وسالح الجو.. 
و.. الــخ، وكل ذلك عبر تعميم صدر من الفندم 

اليدومي..
رى أين وزير الدفاع بعد هذه المهزلة واالخونة.. 

ُ
ت

أين الجيش الوطني من هذه الفضيحة يا 
بن ناصر!

ضحايا المناطق الوسطى.. 
والتجاهل األرعن..!!

من فضائح فريق المصالحة والعدالة على   
الحقوق االنتقالية أن أحد المتباكين حصر 
ضحايا حروب المناطق الوسطى على أبناء منطقته 
فقط وناضل باستماتة لضمان منحهم التعويض 
وجبر الضرر.. وبصلف تجاهل بقية الضحايا ولم 
يخجل من أقاربهم على الرغم أن حروب المناطق 

الوسطى امتدت الى العديد من المحافظات.
فعًال قروية حتى بالتعامل مع الضحايا واأليام 

ستكشف هذه الفضيحة «الثورية».

فئران مطبخ سيئ!

في مجلس الــوزراء    
ــــجــــري تــغــيــيــر  ي
الـــكـــثـــيـــر مــــن مــحــاضــر 
االجــتــمــاعــات بطريقة 
تثير الشكوك والمخاوف، 
وحصلت «الميثاق» على 
وثيقة تكشف عن شكوى 
ــــوزراء مــن تغيير  أحــد ال
مــا تــم االتــفــاق عليه في 

المحاضر.
لسيء  لمطبخ ا نفس ا

في أمانة مؤتمر الحوار 
الوطني تعبث بقرارات 
وتوصيات فــرق العمل 
وتــــــحــــــذف وتـــضـــيـــف 
بطريقة تآمرية ال يجب 
السكوت عنها.. فهذه 
الفئران تتكاثر بسبب 
أن من في المطبخ وراء 
تسميم الحياة السياسية 
وقــد يــقــود الجميع الى 

كارثة.

االرياني تاريخ حافل بحب الوطن
الدكتور عبدالكريم االرياني النائب الثاني لرئيس   

المؤتمر الشعبي العام الشخصية األكثر استهدافًا 
خالل الفترة االنتقالية من قبل أعداء المؤتمر الشعبي 
الذين يسعون باستماتة لدق إسفين بينه وبين المؤتمر.
ه وخبرته  وألنــهــم اليـــدركـــون وطنيته ووالء
وتاريخه وسياسته ورؤاه نجدهم يمنون أنفسهم 
بالشائعات فمرة يعتكف ومــرة يستقيل وأخــرى 

يغادر.. و.. و.. الخ.
ولهؤالء وغيرهم من تالمذة السياسة نقول:

إن الدكتور عبدالكريم االرياني يجد في المؤتمر 
محرابه السياسي الذي يتبتل فيه حبًا ووالًء 

لوطنه وشعبه.
وكذلك هو حال المؤتمر الشعبي العام 
الذي يجد في الدكتور االرياني أحد أهم 

قياداته وعناصر قوته.

بمناسبة حلول العام الميالدي الجديد 2014  
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.. 
متمنين أن يكون عام خير وبركة على وطننا وشعبنا..

وكل عام والجميع بخير..

أهًال ٢٠١٤


