
حسن عبدالوارث
Wareth26@hotmail.com

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م

contact@almethaq.net

ال شيء تحت شمس العرب البيضاء
إالَّ البؤس والكالم

ال شيء غير شبح الجوع

الذي يمتد في فضاء قاتمٍ
ال يعرف الصمت وال ينام

فكيف تهدأ النفوس
والظالم وحده

هو الذي يحارب الظالم
والنظام وحده

هو الذي يقاوم النظام؟
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والعادل    المنطقي  الوضع 
عند تقييم الوضع في أي 
بلد هو النظرة إلى مجموع النجاحات 
واالخفاقات.. وإالَّ فإن الــرأي العام 
لسلطة  ا فــي  لسياسية  ا لنخب  وا
ــا إلــى فرق  والمعارضة تتحول إم
للمديح والرقص والزمر بمناسبة 
ودون مناسبة وإما إلى غربان تنعق 

بالويل وتتطير بعظائم األمور.
ـــذراً لــو اعتبرت مثل هذا  ۹ وع
التخندق عالمة مرض ودليل أوجاع 
بل وهيافة فكرية.. مشكلتنا ونحن 
نقرأ أمورنا أن ردود أفعالنا ال تأخذ في 
االعتبار محفوظاتنا من القيم الدينية 

واألخالقية والعرفية..
۹ لنختلف ولكن ما الذي يمنع أن 
أقول لك أنت مخطئ هنا ومخطئ 
هنا ومصيب هناك..؟ ما الذي يمنع 
كثيرنا من االعتراف بأن اللون األسود 
يشير إلى األبيض وأن منطقة طويلة 
من التدرج اللوني تحتاج ألن نراها 
حتى ال نبخس الناس أشياءهم إذا 

استعرضنا أخطاءهم..
۹ إن أي صــادق وعاقل ومنصف 
اليمكن إالَّ أن يخجل وهو يشاهد 
أحزاباً ومسئولين وقيادات مجتمعية 
تتخندق هنا وهناك دونما اعتبار 
للحقيقة.. فهل اإلمعان في الكذب 
أو استمرار التكاذب بين المتناقشين 
والمتحاورين دليل صحة نفسية 

وسالمة سلوكية..
۹ بعضنا يكذب مع الشهيق ويكذب 
مع الزفير ناسياً أو متعمد النسيان أن 
الناس صاروا يفهمون، وأن وسائل 
اإلعالم صارت تنقل كل شيء كما لو 

أنها أجهزة لكشف الكذب..
۹ وحسبي إلغالق هذا االتجاه الغلط 
أن أذكر ما قاله كاتب غربي (نحن 
نعيش في مجتمع عار) في إشارة 
إلى ما طرأ على الناس من وعي وما 
طرأ على اإلعالم من تطور مدهش.. 

وفاضح..!!

سياسة 
أم «هيافة»..؟!!

عبداهللا الصعفاني

ثورة 
القماش

منذ السنين - بل الشهور -   
األولــى من عمر دولــة الوحدة 
وحتى هــذه اللحظة ، عــرف شعبنا 
من األزمــات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية ما لم يعرفه طوال تاريخه 

الحديث والمعاصر!!
وقد بلغ بعض هذه األزمــات حدود 
العنف األقصى أو األشــرس.. وهو ما 
لم يكن يتخيل - ولو خياالً مريضاً - أن 
يحدث في عهد الوحدة المباركة التي 

اقترنت بالديمقراطية والتعددية!!
غير أن هذا الشعب الصابر، الصامد، 
ظل يأمل دائماً في أن هذه األزمة إلى 

زوال، أو أن تلك إلى فرج..
تج رِ «فلما استحكمت حلقاتها فُ

!«جر وكنت أظنها ال تفْ
ــيــوم، يكاد لسان هــذا الشعب  وال
 يقول: «أيش باتاخذ القرعة من أُم
الشعور؟!» بعد أن خبر كل األزمات، 
بكل تالوينها ومستوياتها .. وبعد أن 
بلغ به الضيق أعلى الحلق .. بل وبعد 
أن صار نكد العيش وهموم المعيشة 
وضنك اللقمة والهدمة ودوامة الداء 
والدواء وغيرها من الهموم المتالحقة 
في حياته اليومية كمياه النافورة، أهم 
عنده بمليون مرة من التأمل في مالمح 
المشهد السياسي، وما يكتنفه من 
مناكفات أحالت هذا المشهد إلى حالة 

أشبه بالسيرك أو مسرح البلياتشو!!
ومحتويات  السياسية  لثقافة  ا إن 
لــدى هذا  السياسي باتت  المعجم 
الشعب مختزلة كلها في طبق فول 
وحبة بندول وزي مدرسي من سوق 
الخردة.. فقد عدم كل أمل في مستقبل 

مشرق!!
ــراً، راجــت تــجــارة القماش  ــؤخ وم
المستخدم لصياغة الالفتات وصباغة 
األعــالم - من قبل طرفي السلطة 
والمعارضة - وقد بلغت آالف األمتار 
ـــت على فــقــراء هذا  التي لــو وزع
الوطن لما عرفوا العري لمائة عام 

على األقل!!

شباب اليمن يطلقون حملة «كفاية فوضى»
أطلق عدد من الشباب المستقلين من أبناء   

ــدن وتعز وإب وحضرموت  محافظات «ع
وصنعاء والحديدة ولحج والضالع» حملة «كفاية فوضى 
كفاية تخريب» أكدوا فيها رفضهم لكافة االعمال التي 
تمس السكينة العامة وتزعزع االمن واالستقرار وتهدد 

السلم االجتماعي.
ودعوا كافة شباب اليمن لرفض الدعوات الهدامة 
التي تحاول التغرير بالبسطاء من الناس لتعطيل 
الديمقراطية وعرقلة التنمية والبناء بأعمال الفوضى.

وقالوا في حملتهم- التي بدأوها على صفحات 
الفيسبوك- إن بناء الوطن لن يكون إال بتوحيد 

الطاقات وتوجيهها نحو جهود البناء والتنمية وتعزيز 
قيم الوالء الوطني والحب والتآخي ونبذ العنف والتطرف، 
وليس بالفوضى وأعمال التخريب التي يرفضها كافة 
ابناء الشعب.. محذرين من القلة التي تحاول التغرير 
بالبسطاء وتوهمهم أن المستقبل الوردي لن يتحقق 
إال بنشر الفوضى والذعر والتخريب، وهو ما يتنافى مع 

العقل والمنطق.
وأكدوا وقوفهم مع كل مشروع يحمل رؤية لتعزيز التنمية 
وترسيخ األمن واالستقرار ويحافظ على مصالح الوطن 
والمواطنين ويحمل رؤى منطقية للتغيير بعيداً عن الشعارات 

الجوفاء والتحريض على العنف والتخريب.

موا العقل حكِّ
موا العقل لنبني وطنا حكِّ

واصنعـوا في كــلِّ شبرٍ مأْمنا
ما لكم إن جاءنا مجد نرى

أوجهاً فيكم تذيع الوهنا؟!
أرضنا تكفي لكي نبقى بها

أمة عــظمى وشعباً مؤمنا
فاتركوا األوهام جنباً واعلموا..

كلَّ شيٍء ال يساوي اليمنا

 توفيق عثمان الشرعبي

جامعة تعز تنظم الملتقى الفكري األول للحوار

الحوار سبيل الحكماء ونهج العقالء في معالجة   
القضايا المتباينة والرؤى المختلفة للوصول إلى 
الحلول الناجعة.. وألننا بحاجة ماسة لحوار أمثل يعزز 
الحاضر ويرسم المستقبل كان لجامعة تعز ولمنظمة 
«فكر» أن تنظم غداً «الملتقى الفكري األول للحوار» 
الستعراض فصول الحكمة اليمانية التي تجلت عبر 
التاريخ في كثير من المواقف والتي تجاوز بها اليمنيون 
منعطفات مهمة.. ولعل حاجتنا اليوم تستدعي الحكمة 
إلرساء ثقافة الحوار والتسامح ونبذ الغلو والتطرف والعمل 

من أجل الوطن وأبنائه.

الملتقى الذي سيستمر يومين وينعقد تحت شعار 
«من أجل تعزيز النهج الديمقراطي والحفاظ على 
الثوابت الوطنية وترسيخ االســتــقــرار».. يحتوي 
على سبعة محاور تتركز حول الحوار ومتطلباته 
وقيمه ومسيرته ودور المنظمات المدنية واألحزاب 
والتنظيمات السياسية في ترسيخ ثقافته باعتباره 
مسئولية وطنية، وسيقدمها نخبة من األكاديميين 
والسياسيين من ذوي الخبرة وفي مقدمتهم الدكتور 
أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد والدكتور 

قاسم سالم وسلطان السامعي.

طه أحمد نائباً لدائرة 
المنظمات الجماهيرية

أصــدر النائب األول   
 - تمر لمؤ ا ئيس  لر
ــام- المناضل  ــع األمــيــن ال
عبدربه منصور هادي، قراراً 
تنظيمياً قضى بتعيين األخ 
طه أحمد علي نائباً لرئيس 
دائرة المنظمات الجماهيرية 

لشئون الفروع.

بالطجة المشترك
  

- هل البالطجة من يرفعون علم الجمهورية بشعار االنفصال.بالدم نفديك يا يمن.. أم الذين يهتفون من البالطجة يا ترى الذين يهتفون بالروح 
التشطير..اليمنية ويفاخرون بذلك.. أم من يحمل أعالم 

- هل البالطجة من يخرجون لحفظ األمن من أعمال 
والقوات المسلحة ويغدرون بهم ويحرضون عليهم!!الشغب وقطاع الطرق..  أم الذين يقتلون رجال األمن 

يحملون مسئولياتهم  مــن  البالطجة  هــل   -
ويستعدون األجانب على الشعب!!تجاه المواطنين.. أم من يتباكون في السفارات 

وينتصرون إلرادة الشعب.. أم االنقالبيون عليها..؟!- من البالطجة الذين يذودون عن الديمقراطية 
فسيجد البالطجة الحقيقيين..!!على المشترك أن يفتش في أوساطه أو بين نقابته 

موظفو سبأفون يحتجون على استقطاعات مرتباتهم

محمد طاهر 
كشفت مصادر موثوقة عن 
تعليق أكثر من (٢٣٠) موظفاً 
بشركة سبأفون الشارات الحمراء عقب 
أيام من اإلضراب احتجاجاً على توجيهات 
بخصم مستحقات الموظفين بطريقة 

تعسفية ومخالفة .
وقالت المصادر لـالمؤتمرنت إن قرابة 
(١٦٠) موظفاً في قسم خدمة العمالء 
بدأوا إضراباً جزئياً عن العمل احتجاجاً 
على قرار تعسفي بخصم مبالغ مالية 
من رواتــب الموظفين تتراوح بين 
(٥٠٠٠- ٢٠٠٠٠) ريــال على كل 

موظف وبدرجات متفاوتة.
وأضافت المصادر أن (٧٠) موظفاً في خدمة 
Contact) فــي شركة سبأفون علقوا بجانب  )
الموظفين في خدمة العمالء الشارات الحمراء إال 
أن مالك الشركة عزز توجيهاته بسرعة الخصم 
وعدم االستجابة لمطالب الموظفين بعدم خصم 
المستحقات الذين يؤكدون أن هذه القرارات تعسفية 

وليس هناك مبررات وراء هذه العقوبات الظالمة .
وأكدت المصادر أنه في الوقت الذي أعلنت 
فيه الدولة زيادة مرتبات الموظفين وتخفيض 
نسبة الضرائب على الوظائف صدرت توجيهات 
”األحمر“ برفع نسبة الضرائب على مرتباتهم ، 

مطالبين بمعاملتهم أسوة بموظفي الدولة.

جرائم االغتصاب   
والــــنــــهــــب 
ــل والــفــوضــى  ــت ــق وال
واســتــبــاحــة الحرمات 
افــزعــت العالم وهم 

يشاهدون ما تتعرض له 
مصر.. وشعبها العظيم من 
أولئك المجرمين والقتلة 

والمتطرفين..
تلك الــدمــاء والــدمــوع 

والخراب الذي طال 
حـــتـــى 

هو   . لمتاحف. وا بر  لمقا ا
مشروع أولئك  الذين 
ــدون أن ينفذوا  ــري ي
ــى  ــوض ــف مــــؤامــــرة «ال

الخالقة» لتدمير مصر..
ولعل الالفت أن «اخوان 
مـــصـــر» ووســـــط تلك 
الجرائم التي هزت الضمير 
ــوا مثل  ــل اإلنــســانــي ظ
متطرفي حــزب اإلصــالح 
يــســتــخــدمــون الــمــنــابــر 
للتحريض على الفتنة وإن 

اهلكوا الحرث والنسل.. 

منابر تحريض «االخوان»


