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عائليون مع 
مرتبة الطمع..!!

يقول المثل المصري «التم المتعوس   
على خائب الــرجــاء» استحضرت هذا 
المثل وأنا أقرأ خبراً عن اجتماع للمتمرد علي 
محسن والدكتور منصور الزنداني ومجموعة 
من شباب «طالبان» االصالح وجامعة االيمان.. 
والمضحك في االجتماع أن «محسن» الذي 
أعلن تمرده على الشرعية الدستورية في 
٢١ مارس ٢٠١١م يتعهد اليوم من جديد 

باستكمال مهام ما يسميها الثورة.
هذا فيما يهز رأسه ويصفق الدكتور منصور 
الزنداني ليكرر من جديد فتوى الفنتة وبراءة 
االختراع للفوضى في البالد عبر الساحات 
التي أطلقها عام ٢٠١١م شقيقه عبدالمجيد 

الزنداني..
هؤالء المخرفون والذين يعانون من مرض 
الشيخوخة.. ال يعرفون أن ثمة حواراً وطنياً 
شامالً يشارك فيه كل أبناء اليمن في فندق 
موفنبيك.. تنفيذاً للمبادرة وآليتها.. لكن تبدو 
رسالة المتمرد من هذا االجتماع موجهة الى 
رئيس الجمهورية تحديداً.. وفحواها عدم 
اعتراف متشددي حزب االصــالح- بأجنحته 
«العسكرية والقبلية والدينية»- بالحوار 

الوطني وال بنتائجه التي سيخرج بها.
والالفت أن دخول الدكتور الزنداني على 
الخط هذه المرة بصورة مباشرة يؤكد ما يتردد 
عن ذلك الدور المشبوه الذي لعبته هذه األسرة 
مع بريطانيا أثناء احتاللها للشطر الجنوبي، مع 
احترامنا للكثير من أبناء هذه األسرة الذين ال 

نشكك قط في وطنيتهم.
ومهما يكن، فذلك االجتماع يكشف عن 
متطرفو  يسعى  جديدة  لمؤامرة  مخطط 
االصالح الى تنفيذها وستكشفها قادم األيام.. 
نقول هذا ألننا ندرك أن هؤالء ال يجتمعون إالّ 
لتنفيذ أجندة خارجية على حساب الدم اليمني 
وأمن واستقرار اليمن.. وإالّ فعن أي وفاء وثورة 
يتحدثون اليوم.. وهم من يتاجرون بدماء 
الشباب اليمني نهاراً جهاراً.. تارة باسم الجهاد 
وأخرى باسم الثورة واليوم بدعوى استكمال 

المؤامرة على اليمن.
ونكرر القول لرموز الخيانة والــغــدر: إن 
ــوم ٢١ مــارس ٢٠١١م على  خروجكم ي
الشرعية الدستورية كان إعالن نهاية لكم 
والى األبد.. بدليل أن الشعب اليمني أصبح 
اليوم وبالتحديد مــارس ٢٠١٣م يتحاور 
ويرسم مستقبل اليمن الجديد حيث ال مكان 

لكم وال لمشاريعكم التآمرية فيه.

الذين صدعوا رؤوسنا بالثورة على    
دوا أنهم  ما أسموه نظام العائلة أكَّ
عائليون مع مرتبة الطمع.. والذين أرهقوا 
الشعب حديثاً حــول تقاسم السلطة 
 ة مفتوحة وأيادوالثروة كشفوا عن شهي
«أطول من المدة وأقوى من الشدة».. 
المفروض أن المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية هــي إحـــدى ثــمــار مطالب 
الشباب.. والمفروض - أيضاً - أن الشباب 
هم األساس في مؤتمر الحوار.. غير أن 

المفروض صار مرفوضاً. 
اندفعت الروابط العائلية إلى قوائم 
مؤتمر الحوار وتكررت األسماء الواردة 
في آيات المواريث من البيت الواحد حتى 
صح القول بأن الحوارات العائلية داخل 
مؤتمر الحوار ستكون صاحبة أولوية 
حتى على القضية الجنوبية.. ومساكين 
 نشباب الساحات وهم يكتشفون أن م
حسبوهم قيادات في المد الثوري مدوا 
أقدامهم إلى مؤتمر الحوار ولسان حالهم 
: أهل البيت أحق بالزبادي وما يحتاجه 
البيت يحرم على الساحات بل وعلى 

الجامع نفسه!!
 لقد بدت خلطة األحزاب وخلطة الرئيس 
نفسها منتصرة ألصحاب النفوذ السياسي 
والقبلي والعسكري.. وسقط الجميع في 
متواليات «أنا خير منه».. لتكون الذات 
الشخصية والعائلية هي السيد.. فيما 
حضر االسترضاء ألهــل الجاه والنفوذ 
م وسخرية اإلعالم  بصورة كانت محلّ تهكُّ
الورقي واإللكتروني ومعه إعالم المقايل 
الجماهيرية.. ومع االحترام والتقدير لكل 
األسماء فإن األهم من فكرة القوائم هو 
ف المزايدون واألدعياء  ضــرورة أن يتوقَّ
عن هرطقاتهم ويعترفوا صراحةً ال ضمناً 
بأن الثورات وأصحاب النظريات يفشلون 
عندما يتضخم األنا الذاتي والعائلي وتحلّ 

صرخة «أنا ومن بعدي الطوفان»!! 

المتعوس 
وخائب الرجاء

محمد شرف الدين

بدر بن عقيل

حب «اليمن»
من بوابة العقل وحــده.... يفقد 

إثارته
ومن بوابة القلب وحده ....  يفقد 

اتزانه
ولكن:

عن طريق اتفاق العقل والقلب 
معاً ......  يعني 
البقاء والخلود.
األلقاب

ــــت  ــــس ــــي ل
األلـــقـــاب هي 
ــتــي تكسب  ال
الـــمـــجـــد، بل 
الــــنــــاس مــن 
يـــكـــســـبـــون 
ــــــاب  ــــــق األل

مجداً..!!
الشرف

الـــمـــالبـــس 
الزهيدة الثمن، 
أو الــبــالــيــة ال 
ــص من  ــقّ ــن ت
قيمة الــمــرء، 
أو تحط وتنال 

من شرفه..
قال الشاعر:

قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه
خلق، وجيب قميصه مرقوع

اب كذّ
إذا رأيت معجباً بنفسه، ويردد 
كثيراً لفظة «أنا» فاعلم أن «مادح 

اب»..! نفسه كذّ
النميمة

قد ينجو اإلنــســان من ثعبان، 
ولكنه ال ينجو من نميمة..!!

يقول شكسبير: «ما من فضيلة 
تعجز النميمة عن أن تطولها».

الغباء
الذكاء له حدود، ولكن: ال حدود 

للغباء..»

رعايا.. أم أعضاء 
مؤتمر الحوار؟

ارتفاع معدل البطالة في اليمن

ارتفعت نسبة البطالة في بالدنا  حيث  
جــاءت في المرتبة الثالثة بين الــدول 
العربية في معدل ارتفاع البطالة عام ٢٠١٢م، 
فقد بلغ معدل البطالة ١٧,٣٪ من إجمالي 
األيــدي العاملة وهي نسبة أكبر من المعدل 
العام للبطالة في الدول العربية والتي بلغت 

١١,٤ بالمئة.
ووفقاً لدراسة اجرتها اللجنة االقتصادية  لألمم 
المتحدة  ، فقد جاءت  سورية في المرتبة األولى 
عربياً في ارتفاع معدل البطالة حيث سجلت 
٢٠,٤٪، ثم  دولة فلسطين في المرتبة الثانية 

بنسبة ١٩,٩٪ وشغلت العراق المرتبة الرابعة.

من يا اهللا رضاك بدأ مؤتمر الحوار الوطني   
يواجه عنجهية المتنفذين والمفسدين 

والنهابة.
ال ندري كيف سيكون الحوار ناجحاً إذا استمر 
أعضاء فيه- ال يتجاوز عددهم أصابع الرجل- 

ويعتدون  بأسلحتهم  يدخلون 
على األمن ويتخطون النقاط 

األمنية بعنجهية وبتعالٍ 
اهللا،  خلق  على  وتكبر 
نهم  ا خو بأ نة  ستها ا و

أعضاء مؤتمر الحوار.
إذا قبل أعضاء مؤتمر 
الـــحـــوار مــنــذ الــبــدايــة 

هذه األساليب والتمييز 
والتفضيل بالقوة، فهذا 

مــخــيــب لــآلمــال بتحقيق 
المواطنة المتساوية.. ومؤشر 

النتكاسة في تحقيق تطلعات الشعب 
اليمني في دولة مدنية حديثة..

 إن على أعضاء مؤتمر الــحــوار أن 
يحققوا المساواة باالنتصار ألنفسهم أوالً.

إصالحي يتفيد مقراً 
للمؤتمر بالضالع

أقدم المدعو فارس  
أحمد علي البحمي- 
والذي يعمل في إدارة أمن 
مديرية الحصين محافظة 
لحزب  وينتمي  لــع  لــضــا ا
اإلصــالح بالمديرية- على 

اقــتــحــام مــقــر فــرع 

م،  لعا ا لشعبي  ا لمؤتمر  ا
كما قــام بعمل تقطيعات 
بالحجارة والبلك االسمنتي 
داخل المبنى وإحضار أسرته 
وتسكينها فيه وتم نهب ما 
ــاث وفــراش  بداخله من أث
ومعدات ووثائق وممتلكات 

فرع المؤتمر..
وفــي بــالغ رفعه الشيخ 
محسن علي مثنى- رئيس 
المؤتمر بالمديرية  فــرع 
ومعه قيادة فرع المؤتمر 
إلــى محافظ  بالمديرية- 
أمــن  ــر  ــدي المحافظة وم
فيه  لبهما  طا فظة  لمحا ا
ــاتــخــاذ اإلجـــــراءات  ب
ـــة  ـــي ـــون ـــان ـــق ال
الصارمة تجاه هذا 
االعتداء الغاشم 
المستهدف لألمالك 
الــحــزبــيــة وللحريات 

والديمقراطية. 

المقالح يفوز بجائزة الشعر العربي

القضاة المصريون يوصون بحظر جماعة «اإلخوان» 

فاز  شاعر اليمن الكبير  
الــدكــتــور عبدالعزيز 
المقالح بجائزة ملتقى الشعر 
العربي الثالث في مصر والذي 
اختتم أعماله الخميس في دار 
األوبرا المصرية في القاهرة .

وتسلم الجائزة- التي تمنح كل 
عامين لواحد من كبار الشعراء 
الــعــرب- الدكتور هــمــدان زيد 
مطيع دماج نيابةً عن الدكتور 
المقالح. وقــال الشاعر الكبير 

فــي تصريح  المقالح  الدكتور 
لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان هذه الجائزة 
تعد تكريماً لليمن وللشعراء اليمنيين ولكل 

المبدعين والمبدعات في هذا 
الوطن خصوصاً في مثل هذه 

الظروف .
ــى أن قيمة هذه  وأشـــار إل
الجائزة والبالغة مائة الف جنية 
ستضاف إلى جائزة الدكتور 
المقالح الخاصة بالمبدعين 
الشبان فــي مــجــاالت الشعر 
والقصة القصيرة والــروايــة 
.. وتعد جائزة ملتقى الشعر 
العربي في القاهرة من أهم 
ــرز وأكبر الجوائز األدبية  وأب
العربية وتمنح منذ تأسيس الملتقى كل 

عامين لكبار الشعراء العرب..

أوصت نقابة  
ـــاة  ـــض ـــق ال
ـــن،  ـــي ـــري ـــص ـــم ال
ــة  المحكمة اإلداري
العليا بحظر جماعة 
اإلخــوان المسلمين 
في البالد، حسبما 
ـــة  أفــــــــادت وكـــال
«اسوشيتد برس» 
ـــاء. وقــالــت  ـــع االرب
الوكالة إن الرئيس 
محمد مرسي يتبع 
ـــذه الــجــمــاعــة..  ه
وكما هو متوقع، في 
أواخر مارس الجاري 
لمحكمة  ا ستبت   ،
ــة العليا في  اإلداري
ــة نــشــاط  ــي ــون ــان ق
اإلخــوان المسلمين 

في مصر.

وتتهم المعارضة 
دمية  بأنه  مرسي 
في يد قيادة هذه 
ــتــي  ـــة، ال ـــرك ـــح ال
تأسست في العام 
١٩٢٨م في مصر. 
وفي العام ١٩٥٤، 
بعد محاولة اغتيال 
فـــاشـــلـــة لــجــمــال 
تم   ، لناصر،  عبدا
حظر نشاط اإلخوان 

المسلمين.
ــة  ــاح ــد االط ــع وب
حسني  ئيس  لر با
مبارك في فبراير 
ــــت  ل ا ز أ ٢٠١١م 
العسكرية  القيادة 
لمفروض  ا لحظر  ا
ـــى اإلخـــــــوان  عـــل

المسلمين..

العمراني.. ورقصة الزار
وزير االعالم االخواني علي  

العمراني حــول االعالم 
الرسمي الى بوق حزبي رخيص 
وسخر امكانية الدولة والمال العام 
لخدمة أسياده الذين دفعوا به 
الى منصب اليستحقه واليفهم 
أبجديات العمل فيه وسيغادره بعد 

اشهر غصباً ومجبراً.
ومع ذلك يزايد على من سبقه 
فيما هو غارق في الفساد حتى 

ــك ان  ــه، واألدهـــى مــن ذل ــي أذن
لتبييض  مــجــاً  نــا بــر يخصص 
قبح وجه المتمرد علي محسن 
الناس وجراحهم  متحدياً آالم 
ودماء الشعب التي لم تجف بعد.. 
جراء األعمال االرهابية الشنيعة 
التي نفذها على امتداد الوطن، 
وببجاحة ونحن تحت سقف الحوار 
تسخير  على  ني  ا لعمر ا يصر 
الفضائية اليمنية لتقديم حفل 

عن المتمرد وإظهاره على أنه 
المنقذ والحامي للساحات التي 

انتجت فساداً تجاوز كل الحدود.
إن مثل هذه الشخصية المريضة 
عار على االعالم وعار على الدولة 

وحكومة الوفاق.
انها رسالة موجهة ضد الحوار 
وتحديداً ضد رئيس الجمهورية، 
ولكن هيهات ان توقف القافلة 

حفلة زار أو رقصة شيطان.


