
عبدالله الصعفاني

نذالة ..!!
قالوها من زمان " حّجة  

البليد مسح السبورة " .
وهـــا نــحــن نـــرى الــحــجــج تبرر 
للفساد وللبالدة وللتقصير في 
أداء الــواجــبــات وحــتــى ارتــكــاب 

الجرائم .
�  إذا أشار الواحد منا إلى القول 
: لــو تعثرت دابـــة فــي الــعــراق 
لسألني الله لماذا لم تمهد لها 
الــطــريــق يــا عمر فسيجد في 
الحكم من يقول له كيف لك أن 
تستشهد بعمر بن الخطاب وال 
وجود للشعب الذي شهد خالفة 

عمر.
�  وإذا كــان أحدنا في موقع 
الــمــرتــشــي أو الـــراشـــي أو حتى 
الـــرائـــش فــهــو جــاهــز للتبرير 
ــزمــن اختلف  ــاه..ال ــارحــمــت " ي
ــاس  ــن والــمــعــاش ال يــكــفــي وال
عبيد حاجاتهم " يحدث هذا 
في المسافة الممتدة من جولة 
المرور إلى الوزارة والمصلحة أو 

المؤسسة.
�  وفي حياتنا من يبرر لفشله 
بصورة فجة ال تحترم عقًال وال 
تلتزم بمنطق .. فإذا اضطر ألن 
يوضح أرجع ذلك إلى الظروف ، 
وقد يقول لك دونما حمرة خجل 
: العفو منك اعتبره مقلب أو 

حتى درس في النذالة !
�  بالمناسبة يحكى أن أحدهم 
ذهب إلى الخياط بقطعة قماش 
ليصنع منها بنطلونًا ..وحينما 
جاء موعد التسليم وجده قصيرًا 
فاشتكى الخياط لكن الخياط قال 
: مش قصير وال حاجة أنت الذي 

طويل زيادة عن اللزوم !
�  ويــبــدو أن للحكاية أصل 
وعمق يطال نــاس كبار حتى 
أن االديــب االنجليزي الشهير 
شكسبير كـــان يــقــول عندما 
تفشل له مسرحية : لقد نجحت 
لجمهور  . لكن ا لمسرحية . ا

فاشل !
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رئيس التحرير

الجندي.. في مؤتمر صحفي
االســتــاذ عبده 
مــحــمــد الــجــنــدي 
ــة  ــجــن ــل عـــضـــو ال
العامة للمؤتمر 
ــعــام  الــشــعــبــي ال
الناطق الرسمي 
بــاســم المؤتمر 
وأحــــــــــــــــــــــزاب 
التحالف الوطني 

الديمقراطي يعود 
لتشخيص المشهد السياسي اليمني عبر 
مؤتمراته الصحفية المتميزة والثرية 
بالمعلومات والحقائق والتي يسلط فيها 
الضوء على مخاطر تداعيات األوضاع في 

البالد والمستجدات الوطنية.
ــه يــجــري حاليًا  وعلمت «الــمــيــثــاق» أن
لمؤتمرات  لترتيب الستئناف عقد ا ا

الصحفية لالستاذ 
ـــده الـــجـــنـــدي،  عـــب
حــرصــًا على اطــالع 
ــــــرأي الـــعـــام في  ال
ـــداخـــل والـــخـــارج  ال
والــــمــــهــــتــــمــــيــــن 
ـــمـــســـتـــجـــدات  ـــال ب
الوطنية وخصوصًا 
ر  ــا يتعلق بمسا م
التسوية السياسية، 
ــمــكــونــات السياسية  ومــــدى الـــتـــزام ال
بالمبادرة الخليجية واتفاق التسوية اضافة 
توضيح مواقف المؤتمر والتحالف من عدم 
تنفيذ مخرجات الحوار والتباطؤ في إنجاز 
الدستور والسجل االنتخابي الجديدين، 
وكذلك تمديد المرحلة االنتقالية وغيرها 

من القضايا والموضوعات المهمة.

الشراكة في الختم
قيادي عسكري رفيع لم يتردد من أجل الحصول على الختم وتمرير أوامر لنهب المال 
العام من االدالء بتصريح صحفي يدعو في إلى ضــرورة العمل مع انصار الله لتجسيد 
الشراكة الوطنية.. طبعًا ال أحد ضد الشراكة.. ولكن ليس من أجل تمرير ما يريد تمريره 

من صاحب الختم.

< عن دار الكتب اليمنية ومكتبة خالد بن الوليد 
للطباعة والنشر والــتــوزيــع أصــدر الباحث االستاذ 
عبدالقوي عائض العشاري مستشار وزيــر التربية 
راري في ذكر أسر 

ُ
ــذ والتعليم كتابًا بعنوان «الأللئ ال

الحزم وما جاورها.. وبني العشاري» - أعراف وتقاليد، 
أمثال وأقوال، حكايات شعبية «الموروث الشعبي».

الكتاب المتميز بإخراجه األنيق يقع في ٤٢٣ صفحة 
من القطع المتوسط يعتبر مرجعًا مهمًا في معرفة 

تاريخ األسر اليمنية في منطقة حزم  العدين.

 رسالة إلى وزارة الداخلية

اختفاء مريب 
للناس من العاصمة

< تعود الناس 
ــــم  ــــرائ ــــى ج ــــل ع
االغــــــتــــــيــــــاالت 
ــــة  ــــاســــي ــــســــي ال
واألحزمة الناسفة 
ـــمـــســـدســـات  وال
الكاتمة للصوت 
ــــــطــــــاف  واخــــــت
األطــــــــــفــــــــــال.. 

والفتيات.
لكن أن يختفي الناس من داخــل أمانة 
العاصمة وفي عز النهار.. فهذه جريمة 
تثير القلق والهلع أضعافًا.. خصوصًا وأن 
تركز هذه الظاهرة في بعض مديريات 
الــعــاصــمــة.. واألخــطــر مــن كــل ذلــك أنه 
يتداول إعالميًا اختفاء سبعة أشخاص 

االسبوع الماضي وفي يوم واحد..
بينهم تقديم مواطن ببالغ الى شرطة 
السنينة يفيد باختفاء زوجته وطفليه 

االسبوع الماضي.
فهل ستفيدنا اللجان الشعبية أين مصير 
المواطنين المختطفين.. أم أن لدى وزارة 

الداخلية الخبر اليقين؟

اليمن تواجه كالبًا مفخخة
< التفكير الشيطاني الشرير يزدهر 
في اليمن.. ومهما يكن استبدال االنسان 
بالكلب ألداء مهمة القتل اال أن حب سفك 
الدماء وازهاق النفس التي حرم الله إال بالحق 
يظل هــو الحاضر، ألن تحويل الكلب إلى 
قاتل مثلما استخدم االرهابيون المراهقين 
لنفس الغرض خطر جديد يدخل الى عالم 

الجريمة.
ــكــالب تستخدم كتجارب  واضـــح أن ال
ســواًء في حادثة كلب حزيز أو كلب عتق، 
وواضح أيضًا أن ثمة مخططًا ارهابيًا يدار 
بعقلية واحـــدة فــي صنعاء وفــي شبوة.. 
لكن هــل التجربتان بــدايــة لموجة قتل 
جديدة عبر كالب انتحارية، ولماذا يتم 

زراعــة المتفجرات في جثث الكالب.. من 
يستخدمها ولصالح من.. ومن المستهدف؟

وعلى ذكــر الكالب فهناك المئات من 
اليمنيين يموتون سنويًا بـــداء الكلب، 
وهاهم اليوم أصبحوا مهددين بالكالب 
االنــتــحــاريــة.. قــد تجد الــكــالب اليمنية 
جمعيات غربية تدافع عنها وتمنحها حق 
اللجوء الى دول الغرب، بعد أن ظلت تلك 
الــدول وتحديدًا الــدول العشر ال تكترث 
بسقوط مئات القتلى من أبناء اليمن في 
حــرب بالوكالة لخدمة أجــنــدة ومصالح 

إقليمية ودولية..
ومع ذلك فإن تفجير كلبين خالل اسبوع 
بمتفجرات ولم نسمع بيان تنديد من الدول 
ات ..  العشر، وال من الدولة أو حكومة الكفاء

شيء يثير االستغراب أكثر.

راري للمستشار العشاري
ُ
الأللئ الذ

قرار اللجنة الدائمة.. وقرار مجلس األمن
< قرار العقوبات الظالم الذي أصدره مجلس األمن بحق الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام جاء ليضاعف 
شعبيته داخليًا وخارجيًا.. وتؤكد األيام أن الذين سعوا الستصدار 

هذا القرار فرضوا على أنفسهم العزلة والحصار وسوء الختام.

ت قــرارات اللجنة الدائمة ومواقف البرلمان  وفي المقابل جــاء
ومجلس الشورى والمنظمات المدنية والماليين من جماهير 
 معهم سوى 

َ
الشعب لتفرض عقوبات شديدة على من لم يتبق

بعض السفارات.!

< مــجــلــس الـــنـــواب هــو الــســلــطــة الشرعية 
المنتخبة في البالد، والذي يمارس شرعيته وفقًا 
لنص دستوري،  وتوافقت عليه كل المكونات 

السياسية..
وأمام تداعيات األزمة ورمي مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني في األدراج وعــدم الشروع في 
تنفيذها منذ عام.. إضافة إلى المماطلة منذ عام 
في إنجاز مسودة الدستور الجديد.. وكذلك عدم 
بدء العمل في تنفيذ السجل االنتخابي الجديد.. 
إنجاز هذه االستحقاقات كفيلة بإعادة ترتيب 
البيت اليمني ووقــف التدخالت الخارجية في 

الشأن اليمني وإنهاء العنف والفوضى.
صحيح أن سلطة البرلمان تشريعية ورقابية.. 
لكن عندما تنتهي الشرعية لكل السلطات.. 
فيظل البرلمان هو السلطة الدستورية التي 
يجب عليها أن توقف كل هذه الفوضى والفساد 
السياسي وتتصدى للمؤامرات وتــدافــع عن 
مصالح الشعب اليمني والثوابت الوطنية، وقد 
آن األوان ليسمع الجميع صوت ممثلي الشعب!!

البرلمان.. واألزمة..! الدكتوراه للزميل محمد العشملي
ـــال االســـتـــاذ/ محمد  < ن
أحــمــد العشملي االعــالمــي 
البارز درجة الدكتوراه من 
جامعة ميتشجن االمريكية 
على بحثه «فلسفة التاريخ» 
تناول فيه تأثير الصراعات 

على الوحدة اليمنية..
الجدير بالذكر أن الباحث 

أمضى ثالثة أعــوام إلعــداد 
ـــتـــي ســتــكــون  الـــرســـالـــة وال
مـــوضـــوع دراســـــة لــطــالب 
الجامعات اليمنية وتحديدًا 

جامعة صنعاء.
مزيدًا من النجاحات لزميلنا 
محمد العشملي على هذه 

الدرجة العلمية الرفيعة.

تهانينا

ألف مبروك

عمت الفرحة وحل السرور في منزل السفير/

أحمد علي عبدالله صالح
بارتزاقه مولودًا جديدًا أسماه

«مصعب»
جعله الله قرة عين لوالديه وانبته نباتًا حسنًا

فألف ألف مبروك
المهنئون:

أسرة تحرير «الميثاق»
وكافة إعالميي المؤتمر

رزق الزميل
 توفيق عثمان الشرعبي  - مدير التحرير 

مولودًا جديدًا اسماه
«ريدان»

جعله الله قرة عين لوالديه وانبته نباتًا حسنًا ورزقهما بّره
المهنئون :

اسرة تحرير «الميثاق- المؤتمر نت- المركز االعالمي»


