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بدر بن عقيل

تريم
يت في مدينة «تريم» نعمت بـ:

ّ
كلما صل

- صفاء الروح..

- ونقاء القلب..
- وعطر اإليمان..

المشورة
اذا كان: «من شاور ما ندم» فإن المشورة راحة لك، 

وتعب على غيرك..
ارشادات

ــة، ومـــن هبوط  ــات جــوي ــن مــطــبَّ ــحــبَّ البـــد م ــي ال ف
ــرأ جيدًا ارشــادات  اضــطــراري!! لــذا أربــط الــحــزام، وأق

السالمة.
الوطن

ا كل الحب.. والتضحية.. وعدم  الوطن يستحق منَّ
التفريط فيه..
قال الشاعر:

ولي وطن آليت إّال أبيعه
وأال أرى غيري له الدهر مالكا
دناءة

ذوو النفوس الدنيئة يجدون اللذة في التفتيش عن 
أخطاء الشرفاء..

أسد
العيش يومًا واحــدًا كاألسد، أفضل من العيش مائة 

مرة كالنعجة!!

عبدالله الصعفاني

مخطط الفتنة
 العميقة..!!

أخــطــر مــافــي الــمــشــهــد الــمــصــري  
لعميقة  ا و لسطحية  ا صيله  بتفا
ليست تداعيات االطاحة بالرئيس المعزول 
محمد مرسي بعد أقل من عام من جلوسه 
على كرسي  الحكم فحسب وإّنما في حالة 
التوقد الذهني المثير في العقول المصرية 
والعربية بعد ثالثة اعــوام على انطالق ما 

يسمى بالربيع العربي
Ã  اكتشف الشباب ان ثورتهم تحولت في 
نهاية المطاف إلى دليل عملي على أنهم 
كانوا مجرد " كوبري " لصعود االخوان الذي 
طاب لهم فراغ  رحيل نظام مبارك فشغلوه 
بالجوع التأريخي للسلطة الذي يمتد إلى أكثر 

من ثمانية عقود من الزمن ..
Ã  لــم يكن االكــتــشــاف بسبب احساس 
المصريين بغياب مــبــارك وعــدم حضور 
من يليه وإنما بالوقوف على حقائق ليست 
جديدة لكنها ظهرت بوضوح امرأة تركب 

على سنان جمل
Ã  اكتشف المصريون انهم أمام امور تبدو 
ّمره لكنها حقائق القفز عليها مغالطة للعقل 
وتحايل على قواعد المنطق .. فالشعب الذي 
أطاح بنظام مبارك بالشرعية الثورية هو 
نفسه الشعب الذي أطاح بخلفه محمد مرسي  
بنفس الشرعية وبنفس العسكر.. ومع ذلك 
تسابق المتسابقون لتسمية ٢٥ يناير 
ثورة واعتبار ٣٠ يونيو انقالبًا .. ولم تفلح 
التأكيدات المتأخرة بأنه كما جرى انتخاب 
مبارك بصناديق التزوير األمني لم تخل 
صناديق انتخاب مرسي من بركات كروت 
اقتراع تم اكتشافها في المطابع األميرية .

Ã  أّما األخطر من كل خطر فهو الوقوف 
على تجربة عملية مصرية الــقــت الضوء 
الــجــديــد على حقيقة أن السيناريوهات 
األمريكية طويلة األجل وأن الربيع العربي 
لم يكن سوى الترجمة الحرفية لمخطط 
الشرق األوسط الجديد الذي ُدمر فيه جيش 
العراق ويدمر فيه جيش سوريا وتحاك فيه 

خيوط تدمير الجيش المصري ..
Ã  وقطعًا فإن في الــذي حدث ما يدعو 
ــى تـــدارك بقايا  بقية األنظمة العربية إل
المخطط الذي يجعل الفتنة قدرًا ال فكاك 

منه ..

على الــرغــم مــن مضي بضعة اشهر على اعمال  
مؤتمر الحوار الوطني  اال ان  الشارع  اليمني مازال  
متحفظا  عن تسمية ما يمكن ان يطلق عليهم  االبطال او 
قادة المستقبل والذين يجسدون امال وتطلعات الشعب .. 
وهذا شيء مؤسف جدا خصوصا وان العالم وليس اليمنيون 
فقط يراقبون باهتمام تفاصيل كل ما يحدث داخــل فرق 
الحوار، خصوصًا وان قضاياه تعتبر معركة  لمستقبل وطن 

وشعب .. 
 واضح جدا  ان هناك  مشكلة حقيقية  وراء هذا الموقف 
الشعبي  الذي لم يتنبه له احد او يلفت انتباه المتحاورين  الى 
اتساع حجم الهوة بينهم وبين الشارع.. وهــذا خطأ كبير 
قلما نجده في تاريخ الحوارات  اليمنية او غيرها . اعتقد  
انه يجب على اعضاء مؤتمر الحوار التوقف بجدية امام هذه 
المشكلة ومراجعة خطابهم ومواقفهم وما يطرحونه من 
اراء  ومقترحات عن مالمح المستقبل، وضرورة ان يعرفوا 
األسباب التي تقف وراء  هذا العزوف والالمباالة الشعبية  لما 

يدور في حوارهم..
من خالل متابعتنا لمجريات فعاليات مؤتمر الحوار ونشاط 
فــرق عمله نعتقد أن السبب الحقيقي يرجع الــى الخطاب 
المتعصب   والعدمي الذي طغى على أعماله والذي في غالبه 
يبدد آمال واحــالم الشعب اليمني ويكاد يعيد  انتاج نفس 

خيارات االطراف المتسببة باالزمة..
المواطن  اليمني في الشمال او الجنوب.. صابر  ويتحمل 
الفقر والجوع واالمراض والبطالة والقتل ومصادرة الحقوق 
ونهب الممتلكات  ..يقبل بضنك  العيش والحرمان من  ابسط 
الحقوق على امل ان مؤتمر الحوار الوطني هو قارب النجاة 
إلخراج شعبنا من هذا المستنقع وتوحيد الجميع واالنطالق 

صفا واحد نحو  بناء الدولة المدنية الحديثة..
غير ان احــالم وتطلعات  الشعب تتبدد بذلك الخطاب 
المريض الذي يستفز الشارع ويربط  حل االزمــة والقضية 
الجنوبية تحديدًا باشتراط السماح لهذا الحزب او تلك الجماعة  
او ذلك النافذ المتغطرس الن ينهب جزءًا من اليمن ويحوله 
الى اقطاعية خاصة له ولقبيلته او منطقته .. اصحاب هذه 
المشاريع نجدهم اليوم  يتباكون ويولولون ويستغلون الشارع 
اليمني مع اخوانهم ابناء المحافظات الجنوبية الذين  تعرضت 
اراضيهم للنهب، فيذهبون للمطالبة  بنهب جزء من وطن وحق 

للشعب اليمني ويعتبرون ذلك حًال عادًال للقضية الجنوبية.
ويــزداد السخط فــي  الشارع اليمني عندما يجد اصــوات 
وحوش الفيد  وادعياء النضال ترتفع وتضع  الحلول بنفس 
طريقة احكام  قرقوش عندما يقايضون من اجل  معالجة 
قضية نهب اراضي مواطنيين بالسماح لهم لنهب نصف وطن 
.. ليظهر مؤتمر الحوار اشبه بمكتب عقارات  واعضاء فيه 
أشبه بسماسرة اراضي يقفون عاجزين  عن  اعادة حقوق 

المواطنيين المنهوبة.
الــقــوى الجديدة عجزت عــن صياغة مــالمــح  المستقبل 
وفشلت عن تحمل هذه المهمة التاريخية الجسيمة واكتفوا 
باداء ادوار ثانوية.. كما ان عدم حرصهم على تبني خطاب 
جديد يجسد قيم  التسامح والتاخي والحرص على وحدة الصف 
الوطني والسمو فوق  الجراح وخلق الثقة بين أبناء الوطن الواحد 
وتهيئتهم للمشاركة في بناء المستقبل  قد خيب امال الشارع 
، خصوصًا وأن هناك من يتفننون في بث االحقاد والكراهية 
وتمجيد العصبيات المقيتة وغيرها من الدعوات المريضة  ..   
ولإلنصاف البــد من التوقف امــام االنــتــصــارات المدهشة 
للمرأة اليمنية والتي حققتها في مؤتمر الحوار الوطني  والتي 
تستحق االشــادة واالعجاب .. فقد حددت عضوات الحوار 
أهدافهن القريبة والبعيدة بوضوح.. لذا فقد اتسم  خطابهن 
بالموضوعية والعقالنية، وظل خطابهن موحدًا ومتزنًا وخاليًا 
من التعصب ..نقول لقد استطاعت المرأة ان  تكسب تعاطف 
الجميع داخل الحوار وخارجه .. وبذلك حصدت الكثير من 
المكاسب واسقطن بعبع اكثر االحزاب رعبا واقتحمن اوكار 
اشباح  القوى التقليدية بطريقة ناعمة ..ونجدهن لم يتشفين 
بتهاوي الخصوم ..وهاهن وحدهن يحلقن في فضاء احالمنا 

ويصنعن انتصارات  يفخر بها  كل يمني.

 محمد انعم

الحوار.. 
وعقلية 

الفيد األكبر

لوحة الوفاء

فاتكم القطار!
ــــة االنـــهـــيـــار    حــــال

واالحباط والهزيمة 
التي يعاني منها االخوان في 
بالدنا بعد سقوط مشروع 
حــركــة االخــــوان فــي مصر، 
ــيــس في  تـــبـــدو واضـــحـــة ل
شخابيط محمد اليدومي 
بل وفي خطاب وممارسات 
التيار المتطرف في حزب 

االصالح.
على اليدومي وجماعته أّال 
يكابروا وأال تأخذهم العزة 
بــاالثــم ويــعــتــذروا للشعب 
ــا اقترفته  الــيــمــنــي عــلــى م
أيــاديــهــم مــن جــرائــم بحق 
ــحــقــوه من  ـــا أل ـــاء وم ـــري األب
تــخــريــب ودمــــــار ونــهــب 
للممتلكات العامة والخاصة 

وافساد للوظيفة العامة..
ـــــيـــــدرك «الــــفــــنــــدم»  ول
اليدومي أنــه إن فعل ذلك 
وحزبه اآلن.. فقد استوعبوا 
مخاطر درس مصر تمامًا.. 

قبل ان يفوتهم القطار.

رئيس تنظيمية المؤتمر 
في رحلة عالجية

تـــــوجـــــه  
االســـتـــاذ 
ــزهــيــري  احــمــد ال
عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
ــيــس  ــة ورئ ــام ــع ال
ــــــــــــــرة  ــــــــــــــدائ ال
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة- 
الـــجـــمـــعـــة- إلـــى 
خـــارج الــوطــن في 

رحلة عالجية يجري خاللها 
فحوصات طبية .

وكـــان الــقــيــادي المؤتمري 

وعـــضـــو مــؤتــمــر 
ـــحـــوار األســتــاذ  ال
ــزهــيــري  احــمــد ال
قـــــــــــد أجـــــــــــرى 
عملية جــراحــيــة 
الســتــئــصــال ورم 
في النخاع الشوكي 
في فبراير الماضي 
كللت بالنجاح ،ومن 
المقرر ان يجري خالل رحلته 
الــعــالجــيــة فــحــوصــات طبية 

ضرورية وفقًا لقرار األطباء .

قـــد جـــن جــنــونــك أوبــــــــــــــــــــامــا
ـــك صـــــاروا أقــــــــــــــــــــزامــا إخـــوان

ــهــدم مخططــــــه ء ل اســـتـــا
وربــيــعــه نــدمــا وركـــــــــاما

وبـــــــــاما ـــا يــهــذي أ م ـــا وب أ
ــــــــوامــا ـــ ـــ ـــ إخــــوانــــي ظـــلـــوا أعـــ

بتهم و عــــــــر لكيد  ن  يبنو
ــــدا إســــــــالما ب لـــن يــبــقــوا أ

فـــي مــصــر زيــلــــــــــــــــــــت أوراٌم
ــج يامـــــاما ــك عــول ســرطــان

فــي يمني فــي تــونــس صاغوا
خــدامــك صــاغــوا أفــــــــالما

ولــبــرقــة كــانــوا فــي لـــــــــهف
ما زمـــــــــا للنفط  ا  ــيــقــودو ل

قـــــــــوتكم ر زعــــزع  ــشــا ب
بــدمــشــق رجـــال ونشــــــامى

قد خطت مصر نــــــهايتكم
فــســالمــا يــامــصــر ســــــالما

ــد كــنــت مـــــــهانا التــغــضــب ق
ــال وأيـــــــــــــــــــــــــــــامــى إخــــوانــــك هــب

ـــل كـــــــــــــــــانــوا خــدعــونــا ورعـــــا ب
ما ا لـــــــــــز و ا  حــكــر لــلــمــنــبــر 

ـــــدوا زهــــدا وصــــــالحا كـــم أب
ما قيـــــــــــا و ا  نـــو كـــا ـــًا  م ا صـــوَّ

كـــم أخـــفـــوا قــبــحــًا وأخـــــــــــــــــــــــلــوا
ــفــثــوا ســمــا وسهــــــاما كـــم ن

فضيحتهـــــــــا لــلــه  ا د  ا ر ـــــأ ف
ــثــوا فــي الــنــاس خصـــاما مــن ب

ــك ياهـــــــــذا لــن نــخــشــى قــول
أفــنــخــشــى أفــعــى وهــــــــــــــــــــوامــا؟

ــــرد عـــــــــــــــــــــــــــــروبــتــنــا ــحــن ن ــان ه
واســتــيــقــظ أســــد كـــم نـــــاما

ــهــا إلـــيـــك مــدويــــــــــــــــــــــــــة يــرســل
ــعــاهــل (يــكــفــيــك فــطـــــــــــامــا) ال

والـــعـــرب تــنــادت وا مصــــــر
ســنــكــون ســـــوارك وحــــــزاما

اآلن

سالم يا مصر
أبووضاح حسن العتمي

ما أحوجنا إلى «السيسي»
استوقفنا كثيرًا خطاب السيسي  

ـرنا جميعًا أمام شاشة  أمس وتسمَّ
التلفزيون ونحن نستمع الى الرجل وهو يلقي 
خطابًا رزينًا عاقًال عنوانه كيف نحافظ على 
مصر، لم يشتم أحدًا ولم يقلل من شأن أحد.. 
فقط من كــان مع بناء مصر نحن معه ومن 
حاول أن يدمرها سندمره.. ال حزبية ال تطرف 

ال انحياز ألحد.
ل كثيرًا لماذا  مثل هذا الخطاب جعلنا نتساء

يحب هــؤالء بلدهم أكثر من غيرهم، فيما 
نحن  في اليمن مازلنا نعاني تبعات الخطاب 
المأزوم الى اليوم، بالتأكيد أن نفس الفئة التي 
حاولت تمزيق المجتمع المصري وفشلت، 
هي ذاتها التي عملت بمجهود أكبر وامكانات 
أضــخــم لتمزيق اليمن، وفــي الحالتين تم 
إيقافهما بحكمة القيادة هنا وهناك.. حاولوا 
تصعيد الموقف ودفعوا بالناس للمواجهة 
وسقط ضحايا وسالت دماء لكن لم يعد هناك 

مجال للخداع.. إنها عقيدة الشعوب 
الــمــســالــمــة الــمــحــبــة لــلــســالم والــخــيــر 
والمتمسكة بالحياة الخالية من العنف 
ــدمــاء، وحتمًا سيظهر سيسي هنا  وال

وهناك ليعيد األمن للناس.
لقد كان الفريق السيسي يتحدث في مصر 

وكأنه يتحدث عن اليمن وهّم اليمن، 
ألن الشياطين تحالفوا هنا 

وهناك.

اإلصالح والطائرات بدون طيار
لم يكتف قادة حزب االصالح بتجويع الشعب اليمني ومصادرة حقه   

في العمل والوظيفة العامة والعيش بكرامة دون اقصاء أو ابعاد.. 
بل لقد نهبوا المال العام والمساعدات والمنح التي قدمها االشقاء واألصدقاء 
لشعبنا لتخفيف معاناته.. ونجد قادة االصالح بعد عامين من الكذب ال 
يتحرجون من االدعاء بأنهم ثوار ويقودون مشروع بناء الدولة المدنية.. 
لكن بطائرات بدون طيار، وزف ابناء الشعب الى المقابر.. كما ان نظريتهم 
لحل مشكالت المياه والكهرباء والفقر هي بيع الجو اليمني تحت مسمى 

االستثمار االسالمي الحالل.


