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بدر بن عقيل

الحسيني
رائع بستان «الحسيني» في مدينة «لحج الخضيرة» 
وقد قطف منه الشاعر أحمد فضل القمندان ورودًا 
وأزهارًا، ليكسو ويطّرز األغنية اليمنية بباقة أنيقة.. 

وعاطرة.. و«للحسيني» سالم..
لجوء

من ُمدن الُبغض والوشاة، وتكميم أفواه العشاق.
هــربــت إلـــى مــديــنــتــك الجميلة أطــلــب حــق اللجوء 

العاطفي..!
ركوع

الدراهم يركع لها ضعيف النفس.. واإلرادة..
قال الشاعر:

ما أرسل اإلنسان في حاجة
أمضى وال أنجح من درهم

أمضي
ما دام ثمة ضوء خافت في آخر النفق المظلم، أمضي 

إليه.
تجارب

منا النزر اليسير من العلم، 
ّ
الكتب واألســاتــذة تعل

لكن أعظم ما نتعلمه ينبع من تراكم تجارب حياتنا 
الشخصية في األشياء.. والناس..!!

فيروز
عندما تغّني الــســيــدة فــيــروز كــل شــيء يصمت.. 
ويصغي.. بل وينتابك إحساس بأنك أنــت.. والقمر.. 

جيران..!!

عبدالله الصعفاني

 االنفالت ... 
ويستمر االحتباس ..!!

كمواطن أشعر بالضيق الشديد من هذا االنفالت  
األمني الناتج ليس عن العجز  في المواجهة وإنما 
االستهتار في ممارسة المسئولية الوطنية والسياسية 

تجاه أفراد المجتمع
À  هذا االنفالت شجع المجرمين المحترفين  و الهواه 
على التمادي على األعراض واألموال دونما اعتبار أن ذلك 

 بعد إزهاق النفس التي حرم الله ..
ّ

ال يتم في العادة اال
À خالل يومين فقط يتم اغتيال الممثل الشاب سام 
المعلمي على احــدى بوابات أمانة العاصمة  رغم أنف 
نقاط السؤال " معاك سالح "ويغتال مسلحون في تعز 
رجل األعمال عبده الزريقي ونهب عشرة ماليين ريال 

كانت بحوزته ..
À  وكــالــعــادة فــإن األجــهــزة األمنية تتعقب الجناة 
الذين يستمعون ألخبار هذا التعقب ثم يخرجون لسان  
السخرية وهــم في مهمات جديدة للتقطع والنهب 

والقتل..
À  لقد كــان األجــداد يقولون : اذا خرجت فال ترجع 
 ان يقولوا 

ّ
ويدك فارغة .. آّما اليوم فليس أمام االجداد اال

ألبنائهم وأحفادهم .. ال بأس .. عودوا بأياد فارغة ألن 
سالمة الرأس فائدة ..

À  يبدو أن الزمن ال يأتي ولن يأتي بأحسن ببركات 
هذا االستمراء العجيب لواقع الحفاظ على واقع الحكومة 
الفاشلة والدولة الرخوة والحوارات التي نتصور ان الحق لن 
 بحراسة ومواكبة الباطل .. حيث الحكومة 

ّ
يتم داخلها اال

لة ولو بلغت معاناة  الفاشلة محمية طبيعية من أي مساء
الناس الحناجر

À  لقد وصلت الجرائم من حيث العدد والنوع حدًا 
يستدعي الــســؤال هــل حقًا عندنا جهاز أمــن ووزارة 
للداخلية .. وكــم من المجرمين المحترفين والهواه 
يهربون بجرائهم ويتحركون بحرية .. يأكلون مانهبوه 
وقتلوا من أجله دونما خوف من التنقل في الطرق الطويلة 

وأسواق المدينة ..
À  و أبشروا يا أهل اليمن فاألمن مستتب وحــوادث 
التقطع والنهب والقتل ليست سوى أعراض تدل على أن 

العملية نجحت رغم تكرار موت األم والمولود ..
À  المثير للكمد و الحسرة أن في حكومة االنفالت من 

اليزالون ينتظرون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ..   
ويستمر االنفالت .. يبقى االحتباس ..!!  

البيان العاجل للزنداني حاول على عجل أن يظهر فيه   
بصورة الناصح األمين والمدافع عن سيادة الدين 
وقدسية الشريعة االسالمية ولكنه أخطأ عندما أعتقد 
أنه الوحيد الــذي يهتم ألمر الدين وما لبث أن كشف عن 
سوء نواياه عندما وجه سهامه الى شخص الدكتور ياسين 
سعيد نعمان واتهمه بأنه مرر ميزانية مصنع صيرة للخمور 
عندما كان رئيسًا لمجلس النواب بعد قيام الوحدة بحجة أن 

التشريع من مصادر أخرى كفلها الدستور.
واتخذ الزنداني ذلك مبررًا التهام البعض بمحاولة االلتفاف 
على الدين من خالل نص الدستور الذي يقول إ الشريعة 
االسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واعتبره مدخًال 
العتماد المصادر األخرى التي بررت إقرار ميزانية مصنع 

صيرة مطلع التسعينيات.
ولكن ما تغافل عنه الزنداني أن النص الدستوري معمول 
به منذ ذلك اليوم ومع ذلك تم إغالق المصنع، وال مجال 
للمزايدة وافتعال المشاكل باسم الدين فكل اليمنيين 
حريصون على دينهم ومتمسكون بشريعة محمد صلى الله 

عليه وآله وسلم.
وكنا نتمنى أن يتوقف هؤالء على األقل في شهر رمضان 
عن االستخدام السيئ للدين وتحويله الى سكين بأيديهم 
وا، ولكن شــاء الله أن  وا ومتى شـــاء يطعنون به من يــشــاء
يكشفهم، فها هو الزنداني يقول إن عزل مرسي مؤامرة 

على اإلسالم وعجبي.

 عبدالولي المذابي 

الزنداني عندما 
يدعي حماية الدين

لوحة شرف

«الصندقة» ومجاعة ١٠ ماليين يمني

األقزام سيظلون أقزامًا ولن يستطيعوا   
النيل من فرسان المؤتمر الشعبي العام 
في مؤتمر الحوار مهما استخدموا من أساليب 
الترهيب.. وعليهم أن يــدركــوا أن فرسان 
المؤتمر مستعدون أن يقدموا أرواحهم دفاعًا 

عن قضايا الشعب والثوابت الوطنية.
ولعل ما تعرض له الشيخ سلطان البركاني 
واالستاذ عبدالرحمن االكوع ووفاء الدعيس 
وإيمان النشيري وقاسم لبوزة والدكتور عادل 
ات في أروقة قاعات مؤتمر  الشجاع من اعتداء

الحوار الوطني هي أوسمة شرف، تؤكد أنهم 
يدافعون عن ثوابت المؤتمر الشعبي العام 
التي هي ثوابت الوطن..و عن مصالح الشعب 
ــه.. وإال فلماذا  الــيــمــنــي.. ومستقبل أجــيــال

يستهدفون..؟!

أكثر من عشرة ماليين   
يمني يواجهون الموت 
جوعًا وتــشــردًا بسبب صاحب 
الصندقة وحامي حمى الثورة 
وأتباعهم ممن يريدون إعادة 
نفس اسلوب أوالد اإلمام يحيى 
حميدالدين عندما يجمعون 
بين الوظيفة العامة والتجارة.. 

ماليين اليمنيين.
الماليين الــذيــن يتضورون 
ــهــش أجــســادهــم  ــن جـــوعـــًا وت
ــك  ــئ ـــك أول ــــــــراض.. وكـــذل األم
األطفال الذين يموتون بسبب 
سوء التغذية.. بالتأكيد كلهم 
ضحايا ناهبي المال العام الذين 
سرقوا لقمة عيشهم وحقهم 
من التعليم والـــدواء.. ووصلت 
الوحشية الى مصادرة حقهم 

في الحياة.
للتذكير.. حتى اآلن لم يعلن 
عن اكتشاف كنز قارون لتصل 
أرصدة البعض الى المليارات في 

بضع سنين.
كفى تبجحًا.. وكفى امتهانًا 
للشعب اليمني الحر الذي مازال 
صابرًا عليكم وتذكروا أن غضب 

الشعب قريب ال محالة..

اإلصالح.. لله يا محسنين!!

يبذل حزب االصالح جهودًا جبارة  
لجمع التبرعات تحت شعارات 
مختلفة، مستغًال شهر رمضان وطيبة 

اليمنيين وتسابقهم في فعل الخير..
لــم تعد حركة المقاومة حماس هي 
وحدها من يستدر بها حــزب االصــالح 
أرزاق الناس.. فهذا العام بالذات يتحرك 
اإلصالح بشراهة لهز جيوب المواطنين 
وخزائن التجار لدعم «المشّعبين» في 

سوريا ومساندة «المالذيع» في مصر.. 
واالدخــار لليوم االســود الذي ينتظرهم 

في اليمن..
حــزب االصــالح بدهاقنته وكهنته لم 
يستوعب الدرس ويصلح ذاته ويهذب 
مواقفه ويحسن نواياه ويمارس سياسة 
ويتخلى عن المشاريع الصغيرة ويعمل 
بالمثل الشعبي: «ال تربط حمارك جنب 

حمار المدبر يدبرك من دبوره»!!

À  لــلــحــواريــيــن غــيــر الــمــؤمــنــيــن بقدسية 
ــحــوار.. القضية الكهربائية تقدم وتتقدم  ال
على القضية الجنوبية والقضية الصعداوية 
والقضية الحضرمية.. صخبكم الصوتي العالي.. 
االستعراضي.. فاق ثرثرات اليونان إبان سقوط 

دولتهم.. الكهرباء أوًال.

�  على هامش الظالم الوطني الشامل.. لماذا ال 
رون بإقامة مهرجان مسابقة ألجمل شمعة، ألفضل 

ّ
يفك

ماطور، ألروع فانوس، ألحسن تورشليت؟!

À  معظم من يضربون أبــراج الكهرباء.. 
كانوا يعيشون في أبراج عاجية، ولّما خانتهم 
أبراج الحظ.. اتخذوا من األبراج نصعًا (هدفًا) 
لتدريب أوالدهم على إحكام التصويب.. لماذا 
المواراة والتستر وراء الحقيقة الواضحة التي 
تقول بملء فيها: ضاربو الكهرباء.. أشجع 

ناس في البلد.

قناة آزال تتغلب على التشويش
عملت قناة آزال "الفضائية" على تدشين البث على التردد االحتياطي (١١٧٤٧ عمودي  

) الى جانب البث على التردد االصلي للقناة ( ١١٧٢٧ افقي).
وذكر مصدر في القناة أن تدشين البث على هذا التردد يأتي حرصًا من إدارتها على ان تكون 
 ان 

ً
على صلة دائمة مع مشاهديها وتتجاوز شكاوى الجمهور الحريص على متابعتها، مؤكدة
الفريق الفني في القناة يعمل على تحديد مصادر التشويش والتعامل معها في اقرب وقت.

إعالم «اإلكرامية» بح!!
ــان إعـــالم المشترك    ك

يــــــدوش الــــنــــاس فــي 
ـــام صمت ذلك االعــالم وبعض األقالم ويزايد بها كثيرًا حد النفاق.الشهر الفضيل عن «االكرامية»  ـــع  بذوي تـــــردده يــســمــى «اكــرامــيــة» الموتى، وتناست شيئًا كانت صــمــتــت هــــذا ال

ً
وضرورة صرفها رحمة

الدخل المحدود.

ــوزراء خـــاصـــة بـــصـــرف االكـــرامـــيـــة ما يتردد أن هناك كشوفات  ــه لــذوي القربى لرئيس ال ــشــاري ــســت وصـــل.. واالمــــور عسل على يصمت مــا دام «الــريــع» قد وربما هذا ما جعل ذلك اإلعالم عهد وزير المالية وأسياده.. االعــالمــيــيــن ومـــن كـــان على ومــــعــــاريــــف م
عسل!!

مــــــــــــــــــــن   
الممارسات 
ـــة الــتــي  ـــب ـــغـــري ال
يــمــارســهــا وزيـــر 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة 

ــة  ــي ــرب ــت وال
ـــــا  ـــــهـــــم ان
يــــقــــومــــان 
بــــــنــــــقــــــل 
ـــــف  وظـــــائ
بـــــــعـــــــض 

األفـــراد مــن وزارة الداخلية الــى وزارة 
التربية.. أحــد موظفي البنك المركزي 
رفض ذكر اسمه أكد أن هناك توجيهات 
مرفقة بوثائق نقل وظيفي لموظفين في 

وزارة الداخلية الى وزارة التربية.

ــــســــؤال مــــا الــــذي  ال
ســـيـــقـــدمـــه جــنــدي 
فــي الداخلية عندما 
ــــى مــوظــف  ــحــول ال ــت ي
ـــــــوي.. أم أن  ـــــــرب ت
المسألة لدى 
الـــوزيـــريـــن 
ـــنـــي  ـــل «شـــّي

وأشيلك»!!
كــــــــــــــــل 
شـــــيء كـــان 
ــقــادر الــداخــلــيــة  ــن عــبــدال مــتــوقــعــًا م
وعبدالرزاق التربية إال هذا التصرف، 
فلم يكن يخطر ببال ألنه أكبر من أن 
يوصف بالفساد.. اللهم احفظ بالدنا من 

مكر الماكرين.. آمين!!

أكبر من فساد!!

وليد شعب رئيسًا للقسم الفني الظالم الشامل

ــدكــتــور عبدالكريم   اصـــدر ال
االريــانــي النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام القائم بأعمال 
 برقم «٤٢» لسنة 

َ
األمين العام قــرارا

٢٠١٣م قضى بتعيين الزميل وليد 
 للقسم الفني 

َ
محمد حسن شعب رئيسا

بصحيفة «الميثاق» وقضت المادة الثانية 
من القرار بالعمل به من تأريخ صدوره.


