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بدر بن عقيل

6/1  اعرف
.. لن تعرف قيمة، وحجم، وأهمية،  حقيقةً
وجمال وطنك اليمن.. إذا لم تتعرف، وعن 
كثب، على أكبر قدر من مدنه، وقراه، وسهوله، 
وجباله، وشطآنه، ووديانه، وتراثه، ومعالمه، 

وخيراته..

6/2  السعادة

ــة البال كل  المال بعض السعادة.. وراح
السعادة.

6/3  سونامي

ــب إذا بــلــغ أشـــــده... يــتــحــول إلــى  ــح ال
«سونامي»..!!

يقول الشاعر الغنائي صالح المفلحي:
ي واضح الرؤيا وال ينكره لك حدوحب

ولو هو في السماء بين الكواكب ال تفرد
ولو هو تحت سطح األرض زعزعها بزلزال

6/4  تفاؤل

ال تمضوا في طريق اليأس.... ففي الكون 
آمال

وال تتجهوا نحو الظلمات... ففي الكون 
شموس

6/5  سلسلة
حياتنا سلسلة من المشاعر، والحب، واأللم، 

والتضحية..!
6/6  وخز

الوخز بالكلمات، مثل الوخز باإلبر، نحتاجه - 
أحياناً- للنقد الهادف، وتصحيح المسار..

عبداهللا الصعفاني

إذا كان الذي حدث ثورة فنحن بحاجة إلى     
 إعادة هذه الثورة لتكون ثورة ليس ضد
أشخاص انتقائيين شاركناهم كل شيء وإنما ثورة 

تحقِّق التغيير في األفكار والتغيير في السياسة. 
 ۹  بمعنى آخر الشعب يريد أن يطل على شيء 
حقيقي.. يريد أن تنعكس األقوال على األفعال.. 
يريد أن يرى تغييراً في حياته.. حياته الصحية 
والمعيشية.. وحياة أبنائه التعليمية.. أما أن يكون 
األمر مجرد إعادة طحن الطحين وإعادة إنتاج الفساد 

فليس ذلك إالَّ مدعاة للمزيد من اإلحباط. 
 ۹  الثورة ليست خيمة.. وليست تظاهرة وليست 
حتى تغيير الـــرؤوس.. وإنما تغيير في األفكار 
والنفوس.. فماذا عند الحكومة؟ وماذا عند األحزاب 

من الجديد؟ 
 ۹  الثورة الحقيقية هي التي ال تتوافق الحكومة 
بعدها على العبث والسطو االنتهازي على الوظائف 
المدنية واألرقام العسكرية والمناصب المفصلية.. 
وإنما تمثِّل القدوة ونكران الذات واحترام الكفاءات.. 
وهي قبل وبعد ذلك تطبيق للقانون تحقيقاً للعدالة 
واستحضاراً لمبدأ تكافؤ الفرص.. غير أننا أمام 
حكومة بائسة.. متوافقة على قلَّة الخير.. متواطئة 
على هــذا الكم الكبير من االخــتــالالت األمنية 

والمعيشية. 
 ۹  والغريب أن الرسائل ال تتوقَّف حول تأكيد 
التمسك بها رغم المعرفة بفشلها.. وهي معرفة 
مع األسف لم يواكبها سوى العناد انتصاراً لالنتهازي 

ب.  والعبثي واستنساخ المزيد من الفشل المركَّ
۹  ما تحتاجه البالد وهي تتطلَّع إلى التغيير   
الحقيقي هو حكومة كفاءات.. متحررة من الوالءات 
للتكتالت أو األشخاص.. فما بالنا بعد أكثر من 
عامين على األزمة نتشبث بوزراء فاسدين ووزراء 
عاجزين محصلة ما يقومون به إثبات أن هذا الشعب 

تحت رحمة صانع سيئ أو تاجر أسوأ. 
 ۹  الثورات تغيير حقيقي يلمس في إصالحات 
اقتصادية وأمنية واحترام لحق المواطن في الحياة 
الكريمة وليس أبداً ما نعيشه من االنهيارات األمنية 
والمعيشية.. التي يرافقها هذه الفرجة على الفوضى 

المجنونة أو العقل الفوضوي. 
 ۹  فخامة الرئيس : اعمل أي حاجة.. فالعيون 

مصوبة نحوك. 

الوفاق على العبث..!! 

benanaam@gmail.com

الرؤى المتطورة التي يطرحها  
المؤتمر الشعبي العام لبناء 
الدولة المدنية وإخــراج اليمن من 
االزمــة التي تهدد بإحراق االخضر 
واليابس، لم تعجب بعض االقزام، 
الذين يحاولون التطاول على المؤتمر 
الشعبي العام وقيادته.. غير مدركين 
ان الزمن قد تجاوزهم، وانــه لن 
يصغى أحد لهم اليوم ألن المؤتمر 
تنظيم يعمل بشفافية ومسؤولية 
وطنية وفي إطار عمل مؤسسي ، 
ولم يعد باإلمكان فرض األهواء او 

القناعات الشخصية داخله ابداً..
إن رؤى المؤتمر الشعبي العام 
بالتأكيد لن تروق ألولئك المغالين 
ــــزام ممن ال  والمتحجرين واالق
يستطيعون النظر الى المستقبل، 
ومازالوا لألسف يعيشون حبيسي 
رؤاهم العقيمة التي ال ترى الواقع 
والتحديات الماثلة أمام بالدنا وشعبنا 

بشكل واضح وواقعي.
بالتأكيد المؤتمر الشعبي العام أكبر 
من ان يتطاول عليه االقزام.. وقيادته 
تحظى بثقة أعضاء وأنصار المؤتمر 
وجماهير الشعب.. ومن يشكك في 
بِل على نفسه ان  ذلك فهو واهم، وقَ
يقوم بأداء دور االقزام او المهرجين 
حقاً وحقيقة.. ولعل األسوأ من ذلك 
ان ينبري من ليس لهم في العير 
او النفير بإطالق التقوالت جزافاً 
بالتطاول على المؤتمر وقيادته، 
محاوالً تغطية عيوبه بمزاعم كلها 

محض افتراء.
ان مشكلة هؤالء هي انهم يعانون 
ــاً وعــقــداً شخصية نتيجة  ــراض أم
صر نظرهم  افكارهم الضيقة وقُ
لقضايا وطنية تعد من صلب مهام 
الكبار من قيادة الوطن والمؤتمر 

الشعبي العام.

 محمد شرف الدين

األقزام والمؤتمر

أكثر من 20 مليون صامت
في الوقت الــذي نجد أكثر من   

عشرة ماليين جائع في اليمن 
يعيشون تحت مستوى خط الفقر، 
أصبحنا نعيش وضعاً أخطر من ذلك 
ويتمثل بهذا الصمت المرعب الذي 
يتحمله الشعب جراء فشل الحكومة 
حماية- بعد أكثر من عــام- أنابيب 
النفط والغاز أو خطوط الكهرباء.. أو 
لقمة عيش الشعب من أيادي اللصوص 

والمفسدين..
صبر الشعب لن يــطــول.. والموت 
ــيــل الحكومة  الــقــادم عــبــر عــزرائ
سيسقط بثورة شعب يرفض اإلذالل.. 
وما تفضيله للهدوء اليوم اال رفض 
لحرب أهلية وليس خوفاً من حزب 
االصالح أو غيره.. ولكن عندما تفرض 
عليه سياسة الموت.. فالشعب جدير 

باالنتصار في هذه المعركة.

أرباح إطفاء الكهرباء بالمليارات
تنفق الدولة ١٩ ملياراً   

لشراء الطاقة.. ومليار 
قيمة الــديــزل.. وهاهي 
في  تعيش  مدننا  كــل 
الظالم، يبقى السؤال: 
ـــر الكهرباء  ــاذا وزي ــم ل
يدفع قيمة شراء الطاقة 

الكهربائية التي ال وجود 
لها أصــالً.. والسؤال األخير: 

أين تذهب الكميات المهولة من 
الديزل التي يفترض أن تكون 
تراجعت الكمية المستخدمة الى 

الربع..
بالتأكيد هناك عائدات 
مالية كبيرة من وراء إطفاء 
الكهرباء من الشركات 
ــيــع.. ومــن  ــي تــب ــت ال
الديزل الذي ال يعرف 

مصيره..
ونجد باألخير ان التهمة 
ترمى على أبناء مارب بسبب 
شخص ويتناسى الجميع من 
المستفيد.. واسألوا سميع عن 

الحقيقة وكيف يحسها!!

سيرحلون 
بثورة مقدسة..

باسم الثورة ذبحتم الشباب والوطن..   
باسم الثورة دمرتم المنجزات.. باسم 
الثورة الوطن يعيش في ظالم.. المستشفيات 
تحولت الى أوكار للفئران.. وأصبحت الطرق 

أشبه بمذابح لألبرياء من عابري السبيل..
ــار فيها اللص  ــذه الــتــي ص ــة ثـــورة ه أي
مسؤوالً والفاسد واعظاً وقاطع الطريق 
قائداً عسكرياً.. وناهب األراضي في الجنوب 

والشمال مناضالً..
أية ثورة هذه التي جعلت نصف الشعب 
يعيشون المجاعة وماليين من أطفال اليمن 

يعانون من سوء التغذية..
هذه ليست ثورة.. هذه نكبة كارثة يفرح 
بها من يتلذذون بدماء ودموع الشعب التي 
تسفك اليوم.. بقوت الشعب.. الذي يسرق من 
أفواههم.. ومستقبل الشباب الذي يغتال اآلن 

أمام أعيننا جميعاً..
لكن ذلك لن يدوم كثيراً، فها هو المؤتمر 
الشعبي العام وكل المخلصين الشرفاء في 
البالد يجددون العهد بمواصلة المسيرة 
النضالية والتضحية من أجل الشعب.. 
عبثهم  ن  أ لظلمة  ا و ة  لفسد ا ليعلم  و
سينتهي وأنهم سيرحلون عن بالدنا بثورة 

شعب مقدسة..

عندما تتوقف التنمية وتتحرك عجلة اإلقصاء والفساد
ألول مرة منذ قيام ثورة سبتمبر واكتوبر المجيدة و٢٢ مايو   

١٩٩٠م يحتفل اليمنيون دون أن تتحدث الحكومة عن افتتاح 
أو وضع حجر األساس لمشروع خدمي أو تنموي.

يا اهللا.. لقد أوقفوا عجلة الحياة وسعادة ورفاه وتقدم وتطور الشعب.. 
لقد فعلوها.. وأوقفوا كل شيء لصالح اإلنسان.. ووحدها عجلة اإلقصاء 
والفساد وتعطيل المؤسسات واالنتقام الحزبي وأعمال التخريب 

للكهرباء والنفط والغاز تتحرك وبأقصى سرعة!!
اتهموا المؤتمر الشعبي العام بالفساد.. وهم المفسدون الحقيقيون.. 
ينهبون المال العام ويسطون على الوظيفة العامة بكل بجاحة.. 

وليتهم رمموا طريقاً أو داووا جريحاً أو أشبعوا جائعاً.
 أيها الفاسدون ارحلوا.. ارحلوا.. لقد سفكتم الدماء وسلبتم شعب 

السعيدة سعادته.

فاسدان من العيار الثقيل!!
األسبوع الماضي دشن فاسدان عائدان من ساحة   

التغرير مشروعاً مشتركاً بالعاصمة صنعاء، حيث 
اشتريا عمارة في حدة لتكون مقراً لهما بقيمة ٢٠٠ مليون 

ريال فقط..
طبعاً المشروع من اسمه له عالقة بالتنمية واألعمال 
اإلنشائية.. والمسؤوالن طبعاً ال عالقة لهما بذلك أبداً.. 
لكن هذه واحدة من فضائح فساد العائدين من الساحات..

«الميثاق» تترك الشكوى مفتوحة ألنه لم تعد هناك جهة 
مخولة بمحاسبة هؤالء.. وكم جهد الرئيس..

الداخلية تتالعب بدماء (أمان) و(الخطيب)!
الداخلية    وزارة  تتعمد 

العبث بدماء الشهيدين 
الشابين (أمـــان) و(الخطيب) 
ــداً، فعندما  بطريقة وقحة ج
القبض على  ــه تــم  أن تعلن 
«أحمد جونه  وتتهم  الجاني 
العواضي» بالقاتل وهو الذي 

سلم نفسه كرهينة.. فهذا يؤكد 
تورط قيادات في الداخلية في 

الجريمة أيضاً.
لألسف تصر وزارة الداخلية 
حتى اآلن على تضليل الرأي 
العام وبيانها الــكــاذب يعني 
دليل على تستر رسمي على 

المجرمين.. وعــدم االكتراث 
بالتوجيهات العليا وال باحتجاج 
مؤتمر الحوار.. أو الرأي العام.. 
دمــاء الشهيدين تعد بمثابة 
مفترق طرق أمام  اليمنيين.. إما 
الى الدولة المدنية.. أو العودة 

الى الهمجية وبرعاية رسمية.

ز تطــــــــــر لــي  لــغــا ا بنا  ثو
لوتيــــــــــن ا يــيــن  ا شــر مــن 

تمـــــــــيز لي  لغا ا طني  مو
لسنــــــــــين ا فخر  تــي  حــد و

تحــــــــــــيز مــن  منا  ليس 
يشـــــــــــين مــن  منا  ليس 

ز تعـــــــــــــز مـــا  و د ليمن  ا
مهـــــــــــين ما  يو يكن  لــم 

بــــــــــــز و  أ شــل  قــد  ربــمــا 
صبـــــــــــين لغا ا ه  ا ثـــر مــن 

عــــــــــز و أ ن  لشيطا ا بــمــا  ر
مـعــــــــين لطا ا ن  ا ذ آ ــي  ف

هـــــــــــز تهز قــد  ا  لهذ هــل 
لمتــــــــين ا لي  لعا ا حنا  صر

لجــــــــــــز ا نطلب  ا  لهذ م  أ
تلـــــــــــــين لــن  ل  حبا فــي 

ز كمعــــــــو ليست  تــي  حــد و
ئكــــــــــــين للحا ك  ــر ت قــد 

جز كمـــــــو ليست  تــي  حــد و
ئعـــــــــين ا لذ ا ن  لــســا ــي  ف

نمـــــــــــبز ن  ــا ك مــا  شعبنا 
تفـــــــــين لها ا ع  ســمــا فــي 

منــــــــجز ن  للكو تــي  حــد و
ين ئــــــــــز لفا ا ة  حــيــا ــي  ف

كز مـــــــــر للعلم  تــي  حــد و
فـــــــــين ر لعا ا م  عــلــو ــي  ف

جز مــــــــر للشعر  تــي  حــد و
شقـــــــــين لعا ا ن  لــحــو فــي 

حــــــــزيز وســط  كريتر  فــي 
لجبــــين ا فــي  سقطرى  فــي 

تجـــــــــــهز لي  لغا ا شعبنا 
قـــــــــــين ر لسا ا قطع  نحو 

ز بــــــــــــر أ ق  لــســبّــا ا شعبنا 
ين ر و لمتــــــــــــحا ا حكمة 

ز فــــــــــــر أ م  لفها ا شعبنا 
ين كر لمــــــــــــا ا خبث  عنه 

أبشع جريمة إرهابية .. أبشع صمت رسمي
مــرت الــذكــرى األولــى   

لجريمة ميدان السبعين 
والتي سقط ضحيتها عشرات 
الشهداء والجرحى في ٢١ مايو 
٢٠١٢م.. والشارع اليمني يلفه 
الحزن والحسرة ويعتصره األلم.

فمنذ عام ومازال االرهابيون 
ــاب الــعــدالــة  ــق ــن ع ــداً ع ــعــي ب

السماوية.
بشاعة الجريمة تكشف وحشية 
المتالعبين بدماء خيرة شباب 
اليمن.. وعدم االهتمام الرسمي 

ــــــي بدماء أبناء شعبنا.. خالفاً للماطلة  ف
أروقة القضاء إمعاناً في تعذيب أسر الشهداء 

والجرحى.
وبهذه المناسبة صدر كتيب عن 
قوات األمن الخاصة بعنوان «تفجير 
أبشع جريمة  السبعين..  ميدان 
إرهابية في التاريخ العسكرية.. 
ـــردود األفــعــال  ـــداً ل تضمن رص
المحلية والعربية والدولية المنددة 
بالجريمة.. ومقدمة لقائد القوات 
الخاصة.. وصور الشهداء.. لكن 
الكتيب لم يتضمن أيــة إشــارة 
ين  لمنفذ ا و لمخططين  ا ــى  ل ا
لتلك الجريمة االرهــابــيــة.. وال 
لمعاناة الجرحى وأسر الشهداء الذين يطالبون 

بالقصاص من القتلة.. وقلة عدالة؟!!

ك    لمشتر ا ن  بيا ظهر  أ
ــالح»  أو باألصح «اإلص
ــي ليس  ــاض ــم ـــوع ال ـــب االس
فقط.. حالة الخوف والرعب 
ــاب الــى صناديق  ــذه مــن ال
االنتخابات في فبراير عام 
٢٠١٤م، بل ان البيان كشف 
يعمل على  لــمــشــتــرك  ا أن 
تفخيخ االنتخابات ويرفض 

الديمقراطية.
نهم  ا للسخرية  لــمــثــيــر  ا و

يطالبون بتقاسم حتى الفنيين 
 في لجنة االنتخابات ولم يكتف
اإلصالح بما قد حصل عليه.. 
وبمشاركة «الــحــائــر» الــذي 
أصبح أشبه بعضو في لجنة 

االنتخابات..
القصة كلها أن االصالح يجد 
أن االنتخابات ليست في صالحه 
ولذا البد من أعذار لتعطيلها.. 
ــس..  وهــي نفس أعـــذار األم

ووداعاً لصناديق االنتخابات.

ماهـية 
الوحدة

شعر : حسن العتمي (ابو وضاح)

المشترك.. يحرم صناديق االقتراع


