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 أثبتت األزمة السياسية 
ء  للق��ا ا صنعه��ا  لت��ي  ا
المش��ترك أن البع��ض 
منهم ال يمتلك ق��راره، والبعض 
اآلخ��ر ال يمتل��ك رؤي��ة وطني��ة 
تحقق الرضا والقبول أمام اإلرادة 
الش��عبية، وه��م جميعًا اش��تاتًا 
مزقته��م األه��واء والرغبات غير 
المشروعة ودفعتهم الرغبة التي 
جمعتهم وهي ح��ب االنتقام الى 
نفق مظل��م صنعوه ألنفس��هم، 
فتمت��رس كل واح��د منهم خلف 
رغبته الخاصة وهواه الشيطاني، 
فكانت هذه الرغب��ة وهذا الهوى 
الش��يطاني عن��وان التقائه��م 
وافتراقه��م.. وللعاق��ل الحصيف 
أن يدرك حج��م الفاجع��ة عندما 
تكون الرغب��ة الخاص��ة والهوى 
الش��يطاني هو المس��يطر على 
تفكير أولئك النف��ر الذين ولجوا 
بحر السياس��ة فسخروا كل شيء 
من أجل رغبتهم وهواهم فجلبوا 
الشر وحاربوا الخير، ونغصوا حياة 
الناس وامتهنوا الكبر والفجور من 
أجل الوصول ال��ى رغباتهم غير 

المش��روعة وهواهم 
الشيطاني الذي جلب 

الشر وحارب الخير.
إن اإلص��رار عل��ى 
االنتق��ام من الش��عب 
صاح��ب اإلرادة الكلية 
ف��ي من��ح الثق��ة أو 
حجبه��ا قد بل��غ مبلغًا 
خطي��رًا وص��ل ل��دى 
البع��ض الى تس��ليم 
نفسه للشيطان فهجر 
ذل��ك البع��ض بيت��ه 
�ن  ومس��اجد اهلل ومكَّ

الشيطان من قلبه وعقله وسكن 
ذلك البعض الشوارع وأصر على 
أذية الناس كافة، وامتهن االخالق 
واالع��راف وتج��اوز قي��م الخي��ر 
والسالم وساق نفسه الى حيث ال 
يرضي اهلل ورسوله، وقاده هواه 
ال��ى حي��ث ال يعلم عاقب��ة فعله 
وخطير جرمه في حق اهلل والناس 

كافة.
إن ذل��ك البعض الذي س��يطر 
علي��ه ه��واه وقادت��ه رغبته غير 
المش��روعة ال��ى جل��ب الش��ر 

ومحاربة الخير العام 
ف��ي أم��س الحاجة 
ال��ى الع��ودة ال��ى 
الص��واب ومراجع��ة 
أفعال��ه وأقواله، ألن 
ما أحدثوه من اإلثم 
والع��دوان ل��م يعد 
يحتمله الشعب على 
االط��الق، ألن تل��ك 
االفعال قد تجاوزت 
كل القيم االنسانية 
وسببت خلاًل فاضحًا 
في القيم واالخالق، 
وخلف��ت أث��رًا بالغًا في أوس��اط 
الناس، وأصب��ح الصغير والكبير 
عل��ى ح��د س��واء ينك��ر كل تلك 
االفع��ال واألق��وال الت��ي ال تمت 
بصلة الى أصالة وعراقة الشعب 
اليمن��ي ال��ذي اتص��ف بااليمان 
والحكمة، وأصبح الكل يغار على 
دينه وأخالق��ه وعاداته وتقاليده 

الحميدة.
إن اس��تمرار الرف��ض للجه��ود 
المبذولة داخليًا وخارجيًا من أجل 
اخراج البلد من األزمة السياسية 

الت��ي صنعته��ا أح��زاب اللق��اء 
المش��ترك بات دلياًل قاطعًا على 
حالة البغض والحق��د والكراهية 
التي تحملها قوى الظالم والجهل 
داخ��ل تكت��ل اللقاء المش��ترك، 
األمر الذي يحتم على قوى الخير 
والس��الم داخل اللقاء المش��ترك 
أن تقول كلمتها لمن��ع االنحراف 
والجور على الوطن والمواطن وأن 
تجه��ر بالقول الصائ��ب، وتتحرر 
من أسر أصحاب الرغبات الخاصة 
واالهواء الش��يطانية، ،وأن تتقي 

اهلل في الوطن.
إن االستجابة لدعوات الحوار هو 
الباب المفت��وح الذي ينبغي على 
الخيري��ن ولوجه وبق��وة، وبدون 
ت��ردد، ألن االس��تجابة لدع��وات 
الحوار دلي��ل على اإليم��ان باهلل 
والرغبة في حقن الدماء وتحقيق 
الحياة اآلمنة للناس كافة وصون 
أمن واستقرار ووحدة اليمن، فهل 
حان الوقت ألن تظهر قوى الخير 
والس��الم ف��ي اللقاء المش��ترك 
لتقول كلمة الخير والسالم؟ نأمل 

ذلك -بإذن اهلل.

عن تعز أيـــن قـــوى الخيــر والســـالم؟!
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طالبان المعاهد 
العلمية

> أما آن األوان أن تعقل أحزاب اللقاء 
المش��ترك وخصوص��ًا ح��زب االص��الح 
والقاع��دة والح��راك وعناص��ر الفتن��ة 
والتمرد الحوثية  والوحدات العس��كرية المنشقة 
وان تيقن وتصلي على النبي وتكف عن الحماقات 
التي ترتكبها من أعم��ال تخريب وإرهاب وإجرام 
في حق الش��عب والوطن.. غي��ر مدركة العواقب 
الوخيمة واألضرار الجسيمة التي لحقت باليمن في 
جميع المجاالت االقتصادية  والسياسية والسياحية 
والثقافية واالجتماعية حتى صار األب واالبن داخل 
بعض االس��ر- لألس��ف- على اختالف  بين مؤيد 
للسلطة وللشرعية الدستورية والرئيس ومعارض 
للس��لطة والش��رعية الدس��تورية والرئيس، ويا 
ليت يبقى على ه��ذا وبس بل قد يصل األمر في 
بعض االحيان الى عراك بي��ن االخ وأخيه واالبن 
وابيه ويزداد االختالف وينشب االشتباك باأليدي  
ويزداد األم��ر فداحة بتعقيد االش��كاليات  نتيجة 
تحجر االفكار في العقول اليابسة وإصرارها على 
مواقفها المتش��ددة وتصرفاتها غي��ر العقالنية 
وطباعها النزقة وحماقاتها الزائدة في المواقف.. 
تح��دث الجريمة تلو الجريمة وتتطور من ش��جار 
الى قتل وإراقة دماء، نتيجة التعبئة الخاطئة التي 
انتهجتها وتبنتها أحزاب اللقاء المشترك للشباب 
منذ زمن بعيد في المعاهد العلمية والبعض في 
مدارس ودور تحفيظ القرآن في المساجد، وربما 
امتدت ه��ذه التعبئة الفكرية الخاطئة والس��امة 
على عقول الش��باب وجيل الوح��دة لتصل آفاتها 
الفكرية الخطرة من أحزاب اللقاء المش��ترك الى 
داخل الم��دارس الخاصة واألهلي��ة والتي صارت 
المتنفس له��م وخصوص��ًا بعد توحي��د التعليم 
ودمج المناهج التعليمية وإلغاء المعاهد العلمية.. 
فصارت بع��ض الم��دارس الخاص��ة والجامعات 
متنفسات أخرى للتعبئة الفكرية الخاطئة للشباب 
وقد حولتها بعض أحزاب اللقاء المشترك الى أشبه 
بنوادٍ ومنتديات من أجل خلق التعبئات الفكرية 
العدائية ضد النظام والشرعية الدستورية، وهذا 
ما أظهرته أح��داث األزم��ة وكش��فته األيام عن 
خطورة مليشيات جامعة اإليمان االرهابية والتي 
تق��وم باالعت��داءات والهجم��ات االرهابي��ة على 
معس��كرات الحرس الجمهوري وتريد االس��تيالء 
عليها بالقوة في نهم وأرحب وأبين.. وفي غيرها 
من المحافظات.. وقد كشفت االحداث عن النوايا 
والمخطط��ات التآمرية واالنقالبي��ة على الوطن 

والنظام والشرعية الدستورية والرئيس.

عبداهلل صالح الحاج

أينما قصد أي مسافر بلدا من بلدان هذه 
المعمورة فإن أول سؤال يسأله من يلتقيه 
هناك أو يود التعرف عليه هو : من أين 
أنت؟! ويقصد به السائل : إلى أي وطن من األوطان 
تنتمي؟! وهنا تتجلى حماسة اإلجابة من عدمها عند 

المجيب عن هذا السؤال.
فبقدر شعوره وثقته في مكانة وطنه في المحافل 
اإلقليمية والدولية وتقديرها له، تكتسب نبرة صوته 
تلك الحماسة لشعوره بالفخر واالعتزاز بوطنه, 
والعكس يقاس على ذلك عند الشعور بخضوع 
الوطن لالحتالل أو الوصاية الخارجية, أو التشرذم 
وعدم االستقرار بسبب ما تعتوره من حروب أهلية 
داخلية, أو خمول اسمه في المحافل. وغالبا ما 
ترجع أسباب هذا الخمول إما إلى ضعف الشخصية, 
الكارزمية لرئيس هذا الوطن أو ذاك, أو إلى افتقار 
الوطن إلى الثروات األرضية والبحرية, والقوى 
البشرية العاملة والكفؤة, إلى جانب موقعه الجغرافي 

المهم لدول العالم..
ما تقدم أعني به الوطنيين الشرفاء الغيورين 
على وطنهم اليمن, وليس أولئك الذين يتاجرون 
باسمه في أوكار العمالة والسمسرة السياسية, مثلما 
كشفت مؤخرا وثائق جلية عن سمسرة بعض ممن 
يدعون االنتماء إلى هذا الوطن, وهم ال يتورعون 
عن استخدامه حقل تجارب لتصدير الدمار والتخريب 
إلى أشقائه وعلى وجه الخصوص الشقيقة الكبرى 
المملكة العربية السعودية مقابل ماليين الدوالرات 
التي استلموها من عرابيهم وآخرهم العقيد المخلوع 

معمر القذافي..
إن هؤالء ومن على شاكلتهم من عتاولة األخوان 
المسلمين » الخونجية«, والمقامرين, وأصحاب » 
الحراج السياسي« يدركون جيدا إلى أي مستوى 
أوص��ل فخامة األخ علي عبد اهلل صالح رئيس 
الجمهورية - حفظه اهلل- هذا الوطن في المحافل 
اإلقليمية والعربية والدولية بسياسته وحكمته 
وحنكته حتى أصبح يشار إليه بالبنان, غير أنهم ال 
يريدون أن يعترفوا بهذه المكانة التي وصل إليها 
وطن الثاني والعشرين من مايو المجيد, ألنهم ال 
يرون فيه سوى كعكة ال بد من تقاسمها فيما بينهم 

وغير ذلك فليذهب إلى الجحيم..
ومثلما أحبط الوطنيون الشرفاء والجماهير اليمنية 
العريضة العديد من مؤامراتهم االنقالبية على 
امتداد ثالثة عقود ونيف, سوف يتصدون لما يدبره 
أحفاد أولئك االنقالبيين لهذا الوطن, ليبقى اسمه 
ومكانته ترفرفان عاليا في فضاءات المحافل العربية 
والدولية..  أخيرا ال نملك إال أن نرددها بثقة.. قائلين: 

حفظك اهلل أيها الوطن.
 قال الشاعر:

) من تراه سيبدأ فينا البكاء!
علنا نطرح األسئله؟!

من تراه سيصرخ في كبرياء
رافضا هذه المهزَله!

قبل أن تسقط المقصله؟! (
) ممدوح عدوان(

حفظك اهلل  أيها الوطن
علي عمر الصيعري

 عن تعز وأشياء أخرى هو عنوان مقال 
اتواصل به مج��ددًا مع الق��راء االعزاء 
ف��ي محافظة تع��ز، محافظ��ة الثقافة 
والصحافة والسياس��ة واألدب.. تعز محافظة 
الرأس��مال الوطني والتاريخ العابق في سفر 
النضال الذي حق��ق انتصار ثورتي س��بتمبر 

واكتوبر الخالدتين.
 فتعز األقرب للمحافظات الجنوبية والشريان 
النابض للحياة بها ومعه��ا، كما أنها المدماك 
اآلمن للمحافظات الشمالية، فهي مهرة السباق 
الرابحة في كل معترك وف��ي كل مرحلة من 
مراحل تثبيت النظ��ام الوطني الوحدوي لهذا 
الشعب العظيم.. تعز وطيلة السنوات الخمسة 
عشرة الماضية  ش��هدت حركة قوية وفاعلة 
في مج��االت التنمية واالعمار وعاش��ت حقبة 
من أجمل حقب تعزي��ز الديمقراطية بما فيها 
التعدد الحزبي والسياسي ومنظمات المجتمع 
المدني.. وفي هذا المق��ام البد من أن نتذكر 
بالكثير من الحب واالحترام والتقدير لشخص 
القاضي الفاضل أحمد عبداهلل الحجري محافظ 
تعز االسبق والذي شهدت المحافظة  على يديه 
وبمش��اركة طابور طويل من أبنائها الشرفاء 
بدء حركة التنمية واإلعم��ار والتي بدأت منذ 
العام 1999م ومس��تمرة حتى الساعة.. لهذا 
كله نقول ان ما تحقق لتعز من تنمية وإعمار 
وديمقراطية وسالم اجتماعي واستقرار كان 
واليزال بالش��يء الكثير وان احتفاالت بالدنا 
بعيد الوحدة في تعز أكثر من مرة كان عالمة 
فارقة لمكانة تعز ودوره��ا الوطني الوحدوي 
الداعم على الدوام ألهداف الثورتين اليمنية 
سبتمبر واكتوبر، وبالتالي فإن كل منجز تحقق 
لتعز مهما كبر ش��أنه أو صغ��ر فهو ملك لكل 
أبناء الش��عب اليمني عمومًا وألبناء تعز على 
وجه الخصوص وإن أي أخطاء حصلت مردودة 

على أصحابها ال غير.
من هن��ا  نق��ول: حرام عل��ى تع��ز اضاعة 
كل المنج��زات التي تحققت طوال الس��نوات 
الماضي��ة تحقق��ت بالم��ال والع��رق والجهد 
واإلرادة واالص��رار .. ح��رام إضاع��ة كل تلك 
المنج��زات بدعوى م��ا يس��مى بالتغيير ذلك 
»التغيير« الشمولي االقصائي الرافض لآلخر، 
الناكر له وألدواره وتاريخه الوطني والسياسي 
الكبير.. فش��عار »ارحل« هو ش��عار شمولي 
اقصائي معادٍ لآلخ��ر، ورافض للديمقراطية 
وناك��ر  لح��ق اآلخر ف��ي المش��اركة الوطنية 

والسياسية والحزبية.
 الغريب ف��ي األمر ان محافظ��ة كمحافظة 
تعز عاشت عمرها كله تعترف بمبدأ التعايش 
الس��لمي اجتماعي��ًا وسياس��يًا وحزبي��ًا، فقد 
تعايش فيه��ا أبن��اء الوطن اليمن��ي من كل 
محافظاته.. وفيها نش��أت االحزاب حتى قبل 
الوحدة ف��كان فيها احزاب اليس��ار والوس��ط 
واالحزاب االسالمية تعايشت ونشطت لم تكفر 
بعضها بعضًا، ولم تعلن الحرب ولم تدخل في 
االحتراب فيما بينها طوال تواجدها وعملها في 
تعز سواء في مرحلة العمل الحزبي السري أو 
ما يعرف بمرحل��ة الحزبية تحت االرض أوفي 

المرحلة التي خرجت للنور.
قلن��ا ان الغريب ان يخ��رج األبن��اء في تعز 
يحمل��ون اآلن وبع��د اكثر م��ن 22 عامًا على 
ميالد دولة الوح��دة والديمقراطي��ة والتعدد 
الحزبي والسياسي  بشعارات اقصائية تتنافى 

مع الديمقراطية وتعادي الرأي والرأي اآلخر.
 لش��باب التغيير في س��احة الحري��ة نقول 

وباختصار شديد وبتركيز اكبر .. ما يلي:
- أنتم تقول��ون لفخامة األخ عل��ي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية »ارحل« وهو ش��عار 
اقصائ��ي غي��ر ديمقراط��ي ويمه��د لمرحلة 
تريدونها ش��مولية ودكتاتوري��ة ونحن ايضًا 
كجزء من هذا الشعب نقول للرئيس ابقَ، ألنه 
منتخب وديمقراطي حتى س��بتمبر 2013م 
وألنكم ال تمثلون كل الشعب ونحن لن نقول 
اننا نملك اغلبية الش��عب، لك��ن دعونا نلتِق 
عند كلمة سواء.. فبين »ارحل حقكم« »وابقَ 
حقنا«الدعوة النتخابات رئاسية حرة ومباشرة 
عام��ة ونزيه��ة، فهاتوا مرش��حكم وس��نأتي 

بمرشحنا وليختار الشعب من يريده رئيسًا.
- ليس من حقك��م ترحيلن��ا أو حرماننا من 
حقنا في وطنن��ا وانتمائنا اليه فأنتم لس��تم 
أوصي��اء علينا وال على ش��عبنا وعي��ب وأنتم 
أبناء تعز الوطنية والوحدة والسياسة واألدب 
والثقافة ومدينة المحبة والتعايش االجتماعي 

واالنساني ان ترفعوا شعارات االقصاء.
أخيرًا نق��ول ألبناء تعز برجالها ونس��ائها .. 
شبابها واطفالها .. شيوخها وكهولها: حافظوا 
على تعز وعلى ما أنجز فيه��ا .. حافظوا على 
امنه��ا واس��تقرارها، حافظ��وا عل��ى وحدتها 
االجتماعية واالنسانية والوطنية حافظوا عليها 
باعتبارها قلب الوطن النابض.. نقول لشباب 
س��احة الحرية: س��جلوا مطالبك��م وارفعوها 
للحكومة ألنه ال يضيع حق وراءه مطالب كما 
ننص��ح أبناءنا في س��احة التغيي��ر أن يقرأوا 
بشكل جيد دعوة فخامة الرئيس لهم بتشكيل 
حزب للشباب من خالله يتبنون برنامجًا وطنيًا 
وسياس��يًا يلبي حاجياته��م ويمنحهم فرصة 

المشاركة الفعلية في صنع القرار.
اللهم إني بلغت.. اللهم فاشهد.

للتأمل:
> من رأى منكم تعز فليصِل مرتين االولى 
لجمالها وروعتها والثانية تقربًا هلل كي يحفظها 

من جنون المغامرين.

ه��ل أت��اكَ حديث اله��وس بالتحش��يد الذي 
يقَل كنبتة غير صالحة في بلد المنش��أ »أرض 
هنيبعل وابن خلدون، ووطن الفراعنة«؛ فصار 
موضة يمنية اسبوعية .. خسائرها.. مليونية، 
وربم��ا، ملياري��ة تذهب بروحاني��ة كل جمعة، 
وتقدم الرسائل السياس��ية الساخنة على الجو 
التعبدي االيماني التكافلي في عيد المسلمين 

الصغير وعطلتهم المنتظرة.
وإذا كان الغرض الرئيس .. توصيل رس��ائل 
فيكفي انها وصلت في المهرجانات االحتشادية 
الس��ابقة، وعرف كل واحد حجمه الطبيعي في 
المشهد السياسي اليمني، وصوت العقل يقول: 
الى هنا وبس.. نتوقف ونبحث أو نجرّب وسائل 
أخرى لك��ن العقل ض��اع، وتالش��ى مثل خيط 
الش��عاع، وهناك من وراء الحدود، وخلف البحار 
يدفع باالمور لتبقى أسيرة الدائرة االحتشادية 
الكب��رى مما يجع��ل ميزاني��ة الح��زب الحاكم 
خاوية وخزائن أغنياء المعارضة أكثر خواًء وقد 
يضطرون الى بي��ع ممتلكاتهم، وحتى بيوتهم 
الفخمة لتغطي��ة التكاليف، آه ما أقس��ى العناد 
اليمن��ي بين الفرقاء.. بأس��هم بينهم ش��ديد، 
ومع االعداء.. ضعيف مثل زخّات مطر الخريف، 

وياريم وادي ثقيف.. لطيف حبك .. لطيف.
تحتشد أقصى الجهود لتدبير  شواالت النقود 
ثمنًا لهدف غير واضح، ومحاولة للحاق بسراب 
خادع من التمكن والتمكين وفرض الكلمة على 
المخالفين والهيمن��ة على مق��درات الماليين 
وغالبًا ما تموت أس��ود العرين، وتأتي الثعالب 

تحكم.
 ودع��ك م��ن الش��عارات الزائف��ة والمقوالت 
الهادمة، والطروحات البائس��ة التي لم تقبل ال 
في البحر وال اليابسة، وبسببها ال تزال الوجوه 
عابس��ة، واألجواء غي��ر متقايس��ة، والمعاناة.. 
ضاغطة وكابسة والمعالجات معدومة أو يائسة 
والعقول تلعب بها االغصان الخضراء المائسة 
والخي��االت المتراقصة الناعس��ة ف��ي لحظات 
ذهول هامسة.. ومنك يالخضر وكله من االحمر 
الذي طرد االبيض وراح يجذب االسمر على قولة 

المغنِّي أحمد يوسف الزبيدي:

قلت يا أسمر .. يا أسمر أنا أحبَّك
جوَّبَ االبيض بتروح منِّي فين

القلب في حيرة ما بين حب اثنين
أعطيه من قلبي، وأعطيه من ذي العين

يا ناس أنا محتار.. والعقل مني طار
كل السبب قلبي اللي عشق اثنين

وه��ذه الكلمات المغناة الش��هيرة في الطرب 
اللحج��ي نهديه��ا ب��كل الح��ب، ال��ى أصحاب 
الش��ريحتين الناجحي��ن ف��ي إدارة األزم��ة 
المقسمين أنفس��هم بين هذا وذاك والناهبين 
من هنا وهناك.. والنافذون يعرفون غير أنهم ال 
يستطيعون، ألنهم إذا... قد يخسرون ، ولتستمر 
الحشود حتى يوم القيامة وتنطلق من المهرة 
الى تهامة، وأنها الحتشادات مليونية وبليونية 

حتى النصر، وأنا ما لي!

نريدها .. قوية ومثيرة
> إعالن مجان��ي مهم من جناحي الس��لطة 

والمعارضة.. موجه الى المنظرين:
»خلصت أس��ماء الجمع .. نريد أس��ماًء جديدة 
ومثي��رة ومولع��ة ومش��عالني عل��ى طريق��ة 
اللبنانية باس��كال مش��عالني واألج��ور مغرية 

ولكن محكومة بالجودة«.

ما يصير.. بس صار!
رمضان هذا العام غير.. بسبب حركة التغيير 
وقل��ة التوفي��ر والتدبي��ر وكث��رة االنطف��اءات 
والتدمير، والغ��الء الفاحش الكبي��ر، والطابور 
الطويل المثير، وإع��ادة االعتبار للحمير.. »وما 
يصير.. ما يصير.. منك يا زي��ن تقصير« على 
قول المطرب الدكتور عبدال��رب ادريس الذي 
نقول له: لألسف صار واصبح يحاصرنا الحصار.

للتأمل
> »طريقتهم في تغيير المنكر هي نفس��ها 

منكر«.. 

التوقيع: الشيخ حسن المعافى
> حركة التغيير في بالدنا بداًل من أن تجلب 
لنا المصال��ح.. أعادتنا الى القرون الوس��طى.. 
وعصور س��يادة قانون الغ��اب، وأهاًل وس��هاًل 
باألحباب.. زغ��رد يا قلب ويال روح اس��تقبلهم 

عالباب.
> اآلتي مقلقٌ جدًا، والنذر مزعجة، وال ينبغي 
التخدير بتفاؤل كاذب.. يطلع كالحمل الكاذب إال 
إذا حصلت معجزة؛ فلنوّط��ن النفوس، ونربط 

األحزمة.
> حتى في ش��هر رمض��ان.. م��ا رحمونا من 
الق��وارح والمظاه��رات وانقطاع��ات الكهرباء 
والماء، والرفع القاتل لألسعار، والجشع الجهنمي 
للتجار.. نحن ف��ي النقطة االولى م��ن العقاب 

الجماعي.
> هل اقتنع الخبرة أن االستنس��اخ.. فاش��ل 
في بالدنا وقد جرّ عليها ك��وارث جمة أم أنهم 
عادهم مش مقتنعين؟! بغض النظر عن فشله 

المريع في بلدان المنشأ.
> بي��ن الش��رعيتين الدس��تورية والثورية.. 
هناك من يرجح ش��رعية التواف��ق التي تعني 
تبادل التن��ازالت ، وإحياء النف��وس على صفاء 
النوايا للخروج من عنق الزجاجة، ومن فوهات 
المدافع وصواريخ االسعار المصوبة تجاه بطون 

الجياع.

آخر الكالم

إذا أنتَ ضيَّعْتَ الذي أنت واجدٌ
فهيهاتَ أن تلقى الذي أنْتَ فاقِدُ

تجدَّدْ كقلِب النهِر يا سيَّد األسى
سترتادُ عهدًا غير ما أنْتَ عاهدُ

لهذا التمادي آخرٌ بعد آخٍر
أليس له ِبدءانِ : أصٌل وواحدُ

البردوني

الحكمة غادرت والعقل ضاع
إالمَ ونحن في حشود .. قهركم رب الوجود، 
ل مصالح العباد، وزرعَ  احتشاد خرَّبَ البالد وعطَّ
الضغائن واألحقاد.. احتشادات باهظة التكاليف 
ومرهقة لموازنة الدولة، واالحزاب، ومساعدات رجال 

االعمال والمؤسسات والبيوت التجارية.

احمد مهدي سالم


