
القادة االستثنائيون اليستطيع   
أحد ان يغيبهم عن المشهد او 
يطمس انجازاتهم او يشوه سيرتهم.

القادة العظماء اليستطيع االعــالم 
المضلل أو الخطاب المزيف أن يغير 

قناعات الناس بهم.
ومن هؤالء القادة سعادة السفير أحمد 
علي عبدالله صالح.. فرغم المشروع 
التآمري عليه ورغم الحملة االعالمية 
الشرسة التي سخرها المأزومون لتشويه 
سمعته ونكران بصماته وانجازاته في 
بناء جيش وطني قــوي ورغــم اقصائه 
من مجال تخصصه وهوايته، يظل هذا 
القائد البطل في الميدان وفــي قلوب 

الناس يتصدر المشهد.

ووفــــاًء لــمــا قــدمــه لــوطــنــه وشعبه، 
وتقديرًا لمواقفه البطولية وعرفانًا 
لـــدوره فــي تجنيب بلده حــرب أهلية 
وتغليبه للمصلحة العليا للوطن، تتسابق 
الــمــنــظــمــات واالتـــحـــادات والــنــقــابــات 

لتقليده أوسمتها ومنحه دروعها.
االســـبـــوع الــمــاضــي كـــرم الملتقى 
الوطني لشباب الوحدة سعادة السفير 
أحمد علي.. واوضــح االخ توفيق بن 
سارية المدير التنفيذي للملتقى ان 
تكريم هــذا القائد بــالــدرع الذهبي 
يأتي ضمن احتفاالت الملتقى بذكرى 
تأسيسه الخامسة واجب وطني ورد 

الجميل له.

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م

contact@almethaq.net
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بدر بن عقيل

(كلمات)
الجهل.. هو أن تستخدم كلمات رنانة للتعبير عن 

معان تافهة..!!

( مرشد )
كل إنسان عاقل يملك في قلبه ضميرًا حيًا يرشده إلى 

الخير...!!

( أفضل )
يقول مثل الماني:

«ألن تكن محسودًا.. خير من أن تكون موضع شفقة»

( حيرة )
من يتركك في رحى الحيرة،، ودوامة العذاب.. يذبحك 

كل يوم من الوريد إلى الوريد..!!!

(حرب)
النظرة الضيقة، والتعصب األعمى يعودان بنا من 
جديد إلى حروب الغبراء وداحس، والبسوس، وموقعة 

الجمل..!

(وطن)
ليس هناك بديل للوطن..!!

وقديمًا قال العالمة الشاعر عمر بامخرمة:

ــد ولــــو تــمــطــر عــلــيــنــا بفضه ــهــن ــا ال ــب مـــا ن
ــجــوع عضه ــوطــن ولـــو عضنا ال ــا نــبــا إال ال م

عبدالله الصعفاني

ثقافة قاتلة..!!

قتل على يد والدها 
ُ
طفلة ت

طفل يقتل أمه 
طفل يصيب نفسه 

قتل بسالح إخوانها 
ُ
طفلة ت

شاب يقتل صديقه بالخطأ 
ستينية تموت بطلق ناري في عرس

وأب ينتحر من الطابق الخامس بعد أن قذف 
بطفلتيه 

Å  وليس في المساحة ما يسمح بكشف مرفق 
لضحايا السالح والغرق واالختناق وحوادث المرور.. 
وهذه مجرد عناوين  لحوادث يومية تؤكد بالفم 

المليان أننا شعب يسير بسرعة نحو حتفه ..
Å والداهية أنه ما من مجلس عاقل أو مسئول 
عامل يريد أن يناقش الظاهرة ليس مــن باب 
الثرثرة وبيع الوهم وإخــالء العهده والظهور 
التلفزيوني أمام أم  العيال والجيران وأهل البالد 

وإنما بإرادة التنفيذ والفعل
Å  أما الدليل على هذه "الوكسة" فهو أن الظاهرة 
إلى تزايد وأن وزارات الداخلية واإلعالم والثقافة 
والعدل في جزر القمر لم تقم بدور ملموس في 
التخفيف من وصمة مجتمع يجري سريعًا نحو 
الحتف بذاكرة األسماك وألعاب الفراشة مع النار 

Å  هل تريدون الدليل ..؟
من يتحركون باألسلحة مشيًا أو على أطقم شعبية 

مسلحة ال يجدون من يسألهم عن ثلث الثالثة ..
األسلحة  في البيوت في متناول األطفال .. اطالق 
األعيرة الناريه في المدن وفي المقدمة العاصمة 
ينتهي إما بغض الطرف عن الكبير أو بالتسوية 

المريبة مع البسيط ..
Å  تنظيف السالح يقتل ..
راجع اطالق النار يقتل ..

انفعاالت القات والدخان والشمة وسوء التغذية 
وعدم شرب الماء تقتل ..

تعويض غياب الكهرباء بالماطور يقتل ..
ــدفء في موقد الفحم هو األخر  والبحث عن ال

يقتل ..
Å  النار و الماء نعمتان لكنهما في اليمن قاتالن 

شأن كل استخدام سيء لما ُيحرق وما ُيغرق..
رحمتك يارب 

يأهل الزمن األبيض األنقياء الذين أمسوا اليوم في  
مرحلة ُيطلق عليها أرذل العمر نحن صدقناكم 
وعملنا بطاعة.. وقناعة بأنكم الرؤية، ونحن االهداف، 
وأبناؤنا المخرجات لرؤية أخرى لكنكم أخفيتم علينا 
بأن االزمنة ال تحتفظ ال بثوابت وال بقيم وأن كل شيء 
قابل للتغيير.. وأصبحنا بالمال نسفك الدماء ومن أجل 
المال نسفك الــدمــاء، وبسبب المال نسفك الــدمــاء، وإن 
تباعدت التفاصيل ولم تتشابه.. لينهزم جيل المبادئ 
أمــام أعيننا متجاهلين نظرتنا االولــى إليهم ونحن في 
مقتبل العمر.. كيف كانوا عمالقة ذا هيبة في الحضور 
طويلي القامة ونحن نرفع رؤوسنا عالية من أجل أن تلتقي 
أعيننا بأعينهم  وعند انهزامهم تغيرت كل المقاييس 

أخفضت الرؤوس كثيرًا ليتحولوا الى أقزام..
 يا إلهي أية قدرة للحب في التالعب باألحجام  حين 
نراهم قبل االنهزام أكبر مما يجب ،ونراهم بعد االنهزام 

أصغر مما يجب .
لتأخذك الدهشة عندما تختصر اليمن الغالي بـــ مسمار 

جحا!
مسمار جحا (اليمن) هوالعذرالذي يكبرون ويصغرون 
به فيسترون به أجندتهم.. وسفك دماء االنسان اليمني.. 
أو فوضاهم فكل حاجة لهم.. هتفوا(اليمن).. مسمار 

جحا!
وكل حاجة في مصلحتهم.. (اليمن).. مسمار جحا!

وكل عذر لفوضاهم.. (اليمن).. مسمار جحا!
وكل كذبة للحديث معهم.. (اليمن).. مسمار جحا!

وكل تهميش وإقصاء مفتعل في طريقهم.. (اليمن).. 
مسمار جحا!

فحافظوا على مسامير الخيانة باسم (اليمن)! متجاهلين 
الفشل، متجاهلين بأن هناك شيئًا اسمه الحنين.. فللحنين 
قدرة فائقة على فتح االبواب لنتسلل خلسة الى ما أغلق 
دوننا ودونهم  فنقف بكل صمود على األبواب المغلقة 
بكل حنين لنتصدى لواقع ال يمت لزمننا الجميل بصلة..

وقتها نتذوق بهم طعم البدايات، بداية الفرح،بداية 
الحلم، بداية الحب بداية أشياء كثيرة.. أشياء بطعم البن، 
وأشياء بمرارة المّر ومعهم.. ندخل في حالة تشبه الذهول 
حالة من هذيان الحكمة، فُيخيل إلينا ان الشر غادر اليمن 

السعيد لألبد، ونتمادى في الخيال. بهم ومعهم.
وفجأة.. يستيقظون.. على صفعة قاسية على وجه 
أحالمهم عندما نلتقي في الميدان نراهن على صندوق 
وهم يراهنون بشراء االعناق ومن بينها أعناق كانت 
طويلة في الزمن الجميل، فنتوقف كل أحالمهم ويصبح 
حجم الدهشة باتساع االرض.. ويصبح حجم الخوف 
باتساع الدهشة.. وعندها نعود الى وعينا وحكمتنا ،نعود 

الى انفسنا ،الى حقيقة طال هروبنا منها.
حقيقة تنص على ان عهد الوعي الشعبي بدءًا بقواعده 
والــشــارع الحكيم القوي ســوف يرهق أنفاسهم.. وال 
نعلم عندها كم سيحتاجون من الوقت كي يتخلصوا 
من إحساس الندم على أجندات خطأ كــان يجب ان ال 
يفتحوا ابوابهم لها..؟!! وال يعلقوا مسمار جحا على جدار 

مشاريعهم باسم اليمن..؟!!
دناها 

ُ
كم سنحتاج من العمركي نطوي مرحلة قديمة ق

بحكمتنا مقابل خياناتهم ونستقبل أخرى جديدة بعد 
بضعة أشهر..

فاصلة :
من تحديات المرحلة المقبلة المحافظة على األخالق...!

 زعفران علي المهنأ

الصندوق 
ومسمار جحا!!

شباب الوحدة يكرم سعادة السفير

دولة الدكتور مجور
الدكتور علي محمد مجور عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رجل دولة من الطراز األول وهامة   

وطنية أكبر من أن تطالها ترهات وخزعبالت األقزام الذين أصيبوا بحالة هلع من دولة الدكتور مجور 
الذي استطاع أن يجعل حكومته تقود ثورة حقيقية ضد الفساد والمفسدين ودافع عن المال العام 

والوظيفة العامة من فئران الفساد.
اليمنيون يعرفون الدكتور مجور تمامًا حتى أولئك الحاقدون والمأجورون ال يجدون أمام صفحته البيضاء 
وسيرته النظيفة اال افتعال زوابع المفلسين والعاجزين.. لكن هيهات أن ينالوا من فارس مؤتمري بحجم 

الدكتور مجور.

«اإلخوان» وفساد النفط
قيادات في حزب اإلصالح   

تنهب مــئــات الماليين 
ــعــام  ـــمـــال ال ــًا مـــن ال شــهــري

عبر صفقة فــســاد تمت 
ـــظـــالم، حيث  فـــي ال

يـــقـــومـــون بــنــقــل 
النفط الــخــام من 

حـــقـــول فـــي شــبــوة 
ــهــم  عــبــر قــاطــرات
الخاصة، ويفشلون 
كـــــل الــــمــــحــــاوالت 

الرامية الى تمكين الحكومة من مد 
أنابيب لنقل النفط والتي ال تكلف 
شيئًا أمام ما ينهبه قيادات االخوان 

من وراء هذه الصفقة.
«الميثاق» تطالب الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد التحقيق في فساد صفقة 
نقل النفط من شبوة الى مأرب 
ووقف النهب البشع للمال العام 
لصالح قــيــادة نــافــذة فــي حزب 

اإلصالح.

اصبر والتهتم 
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الشيخ ياسر العواضي 

نهاية الخونة والمتغطرسين!!
األشخاص الذين كان يطلق عليهم   

«شخصيات مهمة» أو «قيادات 
عليا» وأطلق عليهم «حماة الثورة» 
و«رعاة الثورة» و«مرشدي الثورة» ممن 
ركبوا موجة الشباب وسرقوا طموحاتهم 
وممن عضوا اليد الطولى التي أمتدت 
ها..  ــون يعيشون سخاء إليهم واليــزال
أولئك النفر يعيشون اليوم أصعب أيام 
عمرهم، وأســوأ حاالتهم بعد أن حرق 
كرتهم واكتشف الشعب قاصيه ودانيه 

حقيقة وطنيتهم ومشاريعهم.
فمنهم من يتمرمط من مكان إلى مكان 
ــة لتحسين صورته  ــة إلــى دول ومــن دول
ومنهم من يهدد ويعتذر.. يقول وينكر، 
ومنهم من يتخفى عن األنظار ويغلق 
نوافذ داره جيدًا خوفًا مما حوله، وأنكر 
األصـــوات لديه أزيــز الــطــائــرات بــدون 

طيار..!!
يالها من خاتمة حتمية لكل من خان 

وتغطرس!!


