
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

المواقف والمشاهد الجهوية والحزبية 
التي توجع القلب كثيرة.. وأود لو أنسى 
بعضها بس مش قادر .. ومبعث عدم 
القدرة على النسيان أن كل موقف بائس 
يقود أبطاله إلــى ما هو أكثر بؤسًا .. 

يعني سلسلة في جحر كلب.
* والــمــواقــف على أي حــال كثيرة 
فسأختار مشهدين ..األول حينما انسل 
شركاء الفساد من نظام قبل ٢٠١١م 
ليغسلوا فسادهم بالدخول إلى ساحة 
الشباب على إيقاع األنشودة الترحيبية 

ا بهم " . المغدورة " حيَّ
ــرروا استنساخ  * أولئك أنفسهم ك
البؤس في مؤتمر حــوار الموفنبيك 
الذي تحول إلى مجرد مشروع دستور 
تمزيقي كان له تداعياته التي قادت 
إلى استدعاء العدوان واشعال فتيل 
االحتراب بين أخوة ما زلت غير مصدق 
أنهم أعداء لوال زغللة عيون القابضين 
بالدوالر والريال على رؤوس األشهاد .

* وإذا كانت الحلقة األولى في سلسلة 
ــا بهم» أفضت إلــى ترحيب آخر  «حــيَّ
بمكائن القتل والتدمير والتهديم لكل 
منجز فإن مفخخات موفنبيك الحواري 
كشفت عن خفة حتى ال أقول خسة.. 
ليس في اختزال الحوار ونتائجه في 
محاولة اإلطباق على مناطق ما ُسّمي 
بإقليم آزال بدوافع مرضية هابطة وإنما 
في األشكال االنتهازية " المصلحجية " 
التي جرى اختيارها لعضوية موفنبيك 
فجعلت منه ساحة الستعراض األوجاع 
لمناطقية  ئــفــيــة وا لــطــا لنفسية وا ا

المقيتة.
* ويكفي أن أتــذكــر أســمــاء طالما 
اســتــفــزت الــمــتــابــع وهـــي تجعل من 
مؤتمر الحوار مغنمًا شخصيًا مقابل 
القضم اليومي لمنظومة القيم الوطنية 
واألخالقية حتى شاهدنا من ينبري 
للحديث عن القضية الجنوبية ولكن 
بلغة عجيبة .. كــأن يــقــدم لحديثه 
السامج الطويل وهو ممثل ضمن فريق 
القضية الجنوبية ليتحفنا بالقول: أنا 
جنوبي صحيح لكنني ال أمثل الحراك 
الجنوبي وإنما أتبنى موقفه.. فتقول 
بصوت مسموع حتى وأنت تتابع كالمه 
على الهواء بمفردك : وإذًا.. ماذا جئت 

تفعل يا روح أمك؟!
* راجعوا أنتم كثيرًا من مستفزات 
شخصيات حزبية وجــهــويــة كثيرة 
ــحــدد كـــم عــدد  ــم ت ــقــوائ لــتــخــرجــوا ب
اليمنيين الذين يمثلون دور اإلطفائي 
للحرائق، وكم عدد الذين يمثلون دور 

الة الحطب ! حمَّ

إطفائيون وحّمالة 
الحطب..!!
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ترفع أسرة تحرير صحيفة «الميثاق» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

 الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر

والى قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني
 وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم 

وإلى أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يذودون عن حياض الوطن
بمناسبة قدوم عيد األضحى المبارك.. 

سائلين الله عز وجل أن يتجاوز فيه وطننا وشعبنا محنته.. 
وأن يعم األمن واالستقرار والسالم بين كافة أبناء الشعب،

 وأن يرد كيد المعتدين الى نحورهم..  
ها األعزاء أنها ستحتجب  وبهذه المناسبة تود صحيفة «الميثاق» أن تحيط قراء

وستعاود الصدور بعد انتهاء اجازة عيد األضحى..
وكل عام والجميع بخير

ـــِد ـــٍر غـــّري ـــطـــائ ــي ل ــب ــل ويــــــَح ق
 غــصــٍن مــن أيــكــٍة مــمــدوِد

َ
فـــوق

ويَحُه هل للحّب في الحرِب معنًى؟
ــبــي: نــعــْم وبــالــتــأكــيــِد قــــال قــل

ــجــنــدي لـــلـــروِح حــبٌّ  ال
َ

إن بــــذل
ـــوجـــوِد ــُه فـــي ال

ُ
ـــبـــالٍد مـــا مــثــل ل

ـــان ال شــــكَّ حــبٌّ ـــّن ـــف وغـــنـــاء ال
مــــن غــــنــــاٍء وزامــــــــٍل ونــشــيــِد

ــــألرض حــبٌّ وحـــصـــاُد الـــفـــالح ل
فالعطاُء من خيرها المحصوِد

وخطوط الرّسام في اللوح حبٌّ
ذاَب فيها عشقًا بغير حــدوِد

ــكــّتــاب لــلــحــرِف حــبٌّ ومــعــانــي ال
ــاٍب أو قــصــٍة أو قصيِد ــت ــي ك ف

ــْم
ّ
ــحــبُّ الـــبـــالد مـــن لـــم يــســل ال ي

أن صــوَت األوطـــاِن في التغريِد
 * * *

جيشنا يــا مــقــاتــًال فــي الــحــدوِد
 الصموِد

َ
 الِعدى ورمــز

َ
يا مخيف

يــا رجــــاًال لــهــم تــصــيــُر المنايا
 شــهــيــِد

ِّ
ـــَم كــــل أمـــنـــيـــاٍت وحـــل

ــشــهــادِة والـــمـــوُت ــل يــتــبــارون ل
ينادي في حينها: "من مريدي؟"

 ِحــمــاٌم
ّ

مــن رصــاصــاتــهــم يــطــل
ـــدانـــة" الــــردى للجنوِد ومـــن "ال

زلزلوا األرض تحت أقدام جيش الـ
ــخــدوِد ـــوّرداِت ال ـــم ـــنــاعــمــاِت ال

وابــلــغــوهــم إذا بلغتم حماهم
وانــصــحــوهــم بــنــبــرة الــتــهــديــِد:

"اتركوا الحرب للرجال وخوضوا
ــهــوِد حــربــكــم بــيــن َمـــْبـــَســـٍم ون

إن دعونا عليك بالسخط قردًا
ــجــاُب الــدعــا فــأنــت سعودي ال ُي

ــى من السعوديِّ قدرًا ليس أدن
 شأُنُه في القروِد"

ّ
غير من قــل

 * * *
ـــم تـــكـــْن لــلــيــهــوِد لــعــنــة الـــلـــه ل

ـــآل ســعــوِد دون مـــن ظــلــمــوا ك
ـــرآن فــيــنــا نــفــاقــًا ـــق ـــرؤون ال ـــق ي

ــهــم مــــن الــتــلــمــوِد ـــمـــا فــعــل إن
 "بئس االسم الفسوق" من بعد َهْدٍي

ــلــه قــبــل يـــوم الــخــلــوِد فــاتــقــوا ال
وارفعوا الظلم عن بالدي وعودوا

عـــن ضـــــالٍل وفـــتـــنـــٍة وجـــحـــوِد
ــٌر ـــك خــي ـــذل ــــــُم ف

ُ
ــــــإذا ُعــــــْدت ف

ـــــرأٍي ســديــِد وحــفــظــتــم دمـــًا ب
وإذا استكبرتْم ففي قــوم عاٍد

ــوِد ــُن
َ
ــك ـــروِر ال

َ
 الـــلـــِه لـــلـــغ

ُ
عـــبـــرة

 شعر/ اوس االرياني

هل للحب في
 الحرب معنى؟!

العيد.. و١١ سبتمبر ومشنقة 
صدام وقصف اليمن

< يتزامن عيد االضحى المبارك هذا العام مع ذكريات أحداث مؤلمة للعرب 
والعالم ارتكبتها السعودية، والتي تغتال فرحة االعياد.. ويأتي العيد هذا 
العام في ظل استمرار العدوان السعودي قتل أبناء الشعب اليمني بنفس تلك 
األساليب اإلرهابية التي ارتكبها الوهابيون من عناصر القاعدة في الواليات 

المتحدة األمريكية في ١١ سبتمبر ٢٠٠١م.
واليوم ها هي السعودية تسفك دماء األبرياء من أبناء الشعب اليمني واالشقاء 
السوريين والليبيين والعراقيين.. نفس الفكر الوهابي اإلرهابي يظل هو عدو 

البشرية وعدو الحياة واألمن والسالم.
وبهذه المناسبة نتذكر أيضًا تورط السعودية في جرائم اسقاط النظام 

العراقي وإعدام الشهيد صدام حسين عام ٢٠٠٦م.

م نفسك يا سعودي»
ّ

كعك العيد.. «سل

موا أوالدكم 
ّ

عل
السباحة

ــمــواطــن عبدالله  ــأســاة ال < م
الملجمي من منطقة عفار مديرية 
المالجم- البيضاء -الذي فقد سبع 
نساء وطفًال من أسرته غرقًا في 
مياه السد بعد أن حاولت النساء 

انقاذ الطفل..
فاجعة أصابت ليس فقط رب 
ــذي اصيب بجلطة، بل  األســـرة ال
كل يمني.. ونظرًا لتزايد حوادث 
الغرق ومآسيها، ما أحوجنا إلى أن 
تساعد المدرسة رب األســرة في 
تعليم األوالد السباحة حتى ال 

تتكرر مثل هذه المآسي..

هارب ويحلم بالبنك المركزي!

فضيحة أممية.. 

تالعب بأرقام ضحايا العدوان

< يتهرب رئيس حكومة فنادق 
ــعــودة إلى  ــريــاض بــن دغــر مــن ال ال
عدن بإثارة ضجيج المطالبة بنقل 
البنك المركزي من العاصمة صنعاء 
وافــتــعــالــه هــذه المشكلة بهدف 
تخفيف الضغوط التي تمارس عليه 
لعودة حكومة فنادق الرياض إلى 

عدن..

أحــد الخبراء الدوليين علق على 
مطالبة بن دغر قائًال: إذا كان بن 
دغــر عاجزًا عن حماية نفسه في 
عدن، فكيف سيحمي البنك المركزي 
اليمني.. لكن يبدو أنه يريد تسليم 
البنك المركزي لداعش وأخواتها 
وإّال لــمــاذا هــو نفسه فــر هــاربــًا من 
عدن ويعيش في فنادق الرياض؟!

<  ظهر المبعوث الــدولــي ولد 
الشيخ خالل تقديم إحاطته لمجلس 
األمن االسبوع الماضي بشكل وقح 
وهو يتالعب بأرقام ضحايا العدوان 

السعودي الهمجي على اليمن.
وقــال: «تخلل األسابيع األخيرة 
مــواجــهــات عنيفة فــي محافظات 
صنعاء وتعز والجوف وشبوة ومارب 
وكــذلــك على المنطقة الحدودية 
بين اليمن والسعودية، وقــد أدى 
استخدام العنف الــى وفــاة وإصابة 
عشرات المدنيين ونتج عنه المزيد 

من الدمار والنزوح..».
فضيحة مخجلة أن وسيطًا دوليًا 

ــم الــســعــوديــة  يتستر عــلــى جــرائ
ويحاول أن يغالط العالم بذكر رقم 
«عــشــرات» وليس حتى بالمئات.. 

بينما الضحايا باآلالف.
والفضيحة الثانية يكشفها تميم 
الشامي ناطق وزارة الصحة، حيث 
أكد في مقابلة مع «الميثاق» أن لدى 
الــوزراء وثائق تكشف تالعب األمم 
المتحدة بأرقام األطفال اليمنيين 
من القتلى والجرحى وكل ذلك هدفه 
تضليل الرأي العام العالمي.. واألقبح 
من كل ذلك أن اليونيسيف مشغولة 
باللقاحات، وأطفال اليمن تقتلهم 
صــواريــخ السعودية ولــم تتحدث 

عن ذلك أبدًا!!

< لم تضع السعودية أي اعتبار لألشهر 
الحرم في حياة المسلمين وال تحترم المناسبات 
واألعياد الدينية.. فها هم ماليين المسلمين 
يهتفون في هذه األيام المباركة «لبيك اللهم 
بًا  لبيك..».. استعدادًا لتقديم األضاحي تقرُّ
إلى الله سبحانه وتعالى، ووحدها السعودية 
وبتواطؤ من األمم المتحدة وللعام الثاني تذبح 

الشعب اليمني دون توقف لساعة واحدة..
مساجد ومآذن المسلمين ومنارات وأجراس 
كنائس المسيحيين ال تكترث من استمرار 
إبــادة الشعب اليمني، وأضحت الصلبان مثل 

عصا المجرم سلمان.
كــل أصــحــاب الفضيلة والــبــابــاوات صـــاروا 

احي داعش. يحملون قلوب ذبَّ
أطفال ونساء وشيوخ اليمن من حقهم أن 
يفرحوا بالعيد مثل أطفال أمريكا وفرنسا 
لفاتيكان وفنزويال  لمانيا وبريطانيا وا وأ

ــال الــهــنــدوس  وبــوركــيــنــافــاســو ومــثــل اطــف
والتيبت.. أبشع صور الوحشية أن يواجه ٢٧ 
مليون يمني عقوبة الموت بدون ذنب.. وبدون 
سبب.. يوميًا ُيقتل اآلالف بالصواريخ.. بالقنابل 
العنقودية.. وبسوء التغذية، وبالحرمان من 
ــــدواء.. وغيرهم يموتون بعد أن فقدوا  ال
سبل العيش وقضى العدوان على كل مصادر 

الحياة..
ثقتنا بالله أكبر.. والله أكبر على كل الطغاة 

والمتجبرين .. الشعب اليمني يمضي الى األمام 
ولن يركع ولن يخضع ،مؤمنين بالله أنه الناصر 

والمنتقم.
نؤمن بالله كإيمان سيدنا اسماعيل - عليه 
السالم- عندما وقف وحيدًا مستغيثًا بالله في 
منى، وقف صابرًا وظل صابرًا.. وسيفشل أكيد 

شيطان اليوم، كما فشل شيطان األمس..
ألننا أمة للخير والسالم والمحبة.. أمة للحق 
والــعــدل ورفــض الظلم والضيم والطغيان 

والتجبر.. ومهما كانت التضحيات جسيمة 
وحجم مصاب شعبنا مؤلمًا إال أننا نؤمن بعظمة 
قيم اإلســالم وبأن نضحي من أجل أال ينتصر 
األشرار الذين لم يسرقوا أفراح أعيادنا ولقمة 
ــا فحسب وإنما يغتالون فلذات  عيش أوالدن
أكبادنا، بعد أن شوهوا وبصورة متعمدة صورة 
ديننا االسالمي الحنيف.. دين السالم واإلخاء 
والتسامح والرحمة.. الدين الذي انتصر لكرامة 

اإلنسان..
حتمًا سينتصر الشعب اليمني ألنه مظلوم 
ولم يسفك دماء اآلخرين ظلمًا وعدوانًا.. ولم 
يعتِد اليمنيون على دول الجوار.. ولم نحتل 
أرض أحــد.. لهذا نؤمن وبسعادة كبيرة أن 
عيدنا قادم.. عيدنا مثل شمس الصباح الرائع 
يرسم لوحتها الشهداء األبطال في معارك 

الدفاع عن الوطن..
وكل عام والجميع بخير..

     محمد أنعم

العالم ترك اليمن «عيدًا» لسكاكين داعش

للعيد فرحة مستحقة في نفوس الشعب اليمني األبي 
الصامد..

 انتصارات الجيش واللجان على العدوان السعودي هي 

العيد والهدية الكبرى لكل مظلوم ولكل وطني مخلص.
م نفسك يا سعودي».. أما نحن فلن نستسلم ولن 

ّ
«سل

ننكسر، وإنما سننتصر..

أعيادنا غير!!
أيام قليلة ويحل على اليمن واألمة العربية واإلسالمية عيد 
األضحى المبارك.. أعاده الله على الجميع بالخير والعافية 
واالزدهــار.. منذ بدء العدوان السعودي على بالدنا وأعيادنا 

غير!!
الشعب اليمني هو الوحيد الذي ال يمكنه السفر وقضاء إجازة 
العيد سواًء في خارج البالد أو داخلها بل إنه ممنوع من ذلك 
ومفروض عليه التعييد للسنة الثانية خلف قضبان الحصار 

البري والجوي والبحري الذي تفرضه السعودية.
المواطن اليمني ال يمكنه اعطاء العيد فرحته ومصاريفه 
الكاملة فاالحوال نار والراتب طار وأيضًا بعد العيد مباشرة 

عودة الطالب الى المدارس.
وفي األخير وبسبب همجية العدوان ووحشيته ضد األبرياء 
من المدنيين العزل والتواطؤ الدولي.. فإن المواطن اليمني 
سيحتفل في عيد األضحى بانتصارات الجيش واللجان وفي 
جبهات القتال.. ولن يكون هو الضحية واألضحية للعدوان كما 

يريد االشقاء واالصدقاء.


