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بدر بن عقيل

عبدالله الصعفاني

يتواصل العدد القادم

  فيصل الصوفي

أنا داري 
كيف تسلم؟!

قيل إن واحدًا من األتراك الذين استعمروا  
اليمن، كــان يالحق يهوديا، يدعوه إلى 
اإلســالم، وكلما رآه كرر وألح عليه..اسلم.. ادخل 
اإلسالم.. وفي األخير اضطر اليهودي لالستجابة، 
وقال للتركي: حسنًا.. قبلت باإلسالم، لكن علمني 
كيف أسلم..فرد عليه التركي بسؤال الجاهل الحائر: 
أنا داري كيف تسلم؟ يعني أنا نفسي ال أعرف كيف 
يسلمون!.. وقد صار قول ذلك الجاهل التركي مثال 
شعبيا في اليمن يضرب في الذي يدعو إلى أمر هو 
نفسه يجهله، أو يرفع شعارا نظريا، ال يعرف كيف 

يمكنه تحقيقه عمليا .
وعندنا في هذا الزمان مثل هذا التركي الجاهل 
كثر.. لما كانوا خارج السلطة، كانوا يصيحون في 
وجه الحكومة: نريد منك القضاء على الفقر، أنت 
لم تحسني بسط األمــن واالستقرار، ولــم تكبحي 
الغالء، ولم تبني جيشا وطنيا.. ولم تكافحي الفساد 
واإلرهاب.. تهدرين المال العام.. وترفعين الدعم، 
وتثقلين كاهل المواطنين بالقروض األجنبية 
وأذون الخزانة، وتغطين عجز الموازنة بمصادر 
تضخمية..و..و..و.. و كانت مزايداتهم ال حدود لها، 
حتى قالوا إننا عندما نصل إلى السلطة سنفعل كذا، 
وسنفعل كذا، وسوف تستقيم األمور كلها ببركتنا.
ـــا كيف  فلما صـــاروا فــي السلطة، قــالــوا: مــا دران
نفعل؟.. الدنيا عيد، والعاصمة ليس فيها مشتقات 
ـــا كيف نــفــعــل؟.. خمسة  نفطية، والـــرد: مــا دران
هجومات إرهابية في العيد، أودت بحياة أكثر من 
عشرين ضابطا وجنديا.. وما درانا أيش نفعل؟.. 
حرب أهلية في تعز بين مأرب وشرعب.. وما درانا 
أيش نفعل؟.. المواطنون لم يحصلوا على األمن 
والراحة في عيد الله، ألن قطاع الطرق مرابطون 
في طرقات البالد للتقطع والنهب، والمدن تتفجر 
ينابيع مخيفة، وعصابات الخوف ودراجات الموت 

تتجول في كل شبر.. وما درانا كيف نفعل؟
 كانوا يدينون الــقــروض، والــيــوم، في يــوم عيد 
الله، الوزراء يبرمون اتفاقيات قروض أجنبية، فوق 
القروض والمنح التي تجاوزت ٩ مليارات دوالر، ومع 
ذلك لم تستلمها الحكومة، ألن المقرضين والمانحين 
يعرفون أن لسان الحكومة : ما درانا كيف نتصرف 
بالمليارات، نشتي نخصصها لمشاريع تنموية، لكن 

مادرانا كيف يفعل الناس؟        
وهــكــذا.. تــركــي يــقــول كنا نتمنى الــقــضــاء على 
الفقر، لكن اليوم، والله ما درانا كيف يوقفوا تفاقم 
الفقر.. أنا داري لك كيف يمنعوا زيادة األسعار؟.. 
خــارج السلطة كانوا يطالبون ببناء جيش وطني، 
وداخل السلطة جندوا اإلرهابيين ووزعوهم على 
المعسكرات لقتل الجنود والضباط وتدمير الجيش 
الوطني.. خــارج السلطة، كافحوا الفساد، أوقفوا 
إهدار المال العام، ال ترفعوا الدعم، أمنعوا أذون 
الخزانة.. وداخل السلطة، زادوا الفساد، وضاعفوا 
أذون الــخــزانــة، وبــالــغــوا فــي إهـــدار الــمــال الــعــام، 
ويخططون لرفع الدعم نهائيا، وهذا باعترافاتهم، 
ويبررون بالقول إن هذا أمر واقع، وال بد منه، ومن 
دون هذه العمليات الجراحية المؤلمة.. ما درانا كيف 

نفعل؟

«عدل»
يظل قــول جدتنا الشاعرة غــزال المقدشية أعظم 

شعار الحترام حقوق اإلنسان.. وقيام ميزان العدل:
ـــه مــتــســاويــة ـــل ـــاد ال ســــــواء ســــــواء يــــا عـــب

ـــي ولـــــد جـــاريـــة ـــان ـــث مــــا حــــد ولـــــد حــــر وال

«صوت»
بصوتك المرتفع.. والعالي جدًا.. والمزعج جدًا.. أنت 

بالفعل تخترق حاجز صوت مشاعري..!!

«الموت»
الخوف من الموت أشد من الموت نفسه..!! يقول علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه «استهينوا بالموت، فإن 

مرارته في خوفه».

«نخيل»
في وادي «حجر» بساحل حضرموت ال شيء يضاهي أكثر 

ة..!! من مليوني نخلة.. تقف باسقة.. معطاء

«لذة»
أعظم لذة تعرفها هي: أن تفعل فعًال طيبًا.. ثم تراه 

فجأة..!!

«أذى»
االفراط في األذى يؤلم.. ويؤدي الى نتائج وخيمة..!! 

وقدها مقالة: ««كثر اللطم يعور»..

الكبار.. وأكاذيب «اإلخوان»!!

هناك قيامة تريد أن تقوم بها قيادات في أحزاب اللقاء    
المشترك بسبب تهنئة رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور هادي للزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام بمناسبة عيد األضحى المبارك.
هل كان لزامًا على الرئيس استئذان أحدهم قبل إرسال 
 أية 

َ
التهنئة أم أن قيادات المشترك حاقدة كونها لم تتلق

تهنئة سوى باختتام دوري كرة القدم الذي أقيم بمديرية 
الهرش بمناسبة عيد االضحى.

نقول لهؤالء: «موتوا بغيظكم» واعلموا أن الشعب يؤيد 
تهنئة الرئيس هادي مثلما يؤيد قراراته إلخراج اليمن من 
األزمة وفي الوقت نفسه يدين بالشكر والتقدير للزعيم 
علي عبدالله صالح الــذي ال يقل دوره أهمية على كافة 
المستويات وال ننسى حكمته في تجنيب اليمن ويالت 
الصراع والدمار، وإذا كان الزعيم علي عبدالله صالح سلم 
السلطة سلميًا للرئيس عبدربه منصور هادي فمن حقهما 

تبادل التهاني.

جبل حبشي يخفض المهور!!
بعيدًا عن مكايدات األحزاب  

وتظاهراتهم السياسية التي 
ــدبــر بليل وتنفذ فــي النهار خرج 

ُ
ت

عــدد من الشباب اليمني في مسيرة 
ليلية للمطالبة بالحد من غالء المهور 
مهددين بالتصعيد، حيث شهدت 
قرية الجرف بمديرية جبل حبشي 
بمحافظة تعز تضامن شبابها مع 

أنفسهم ودعـــوا لتخفيض تكاليف 
الزواج والمهور مهددين بالتصعيد.. 
وقد أجبر اآلباء وشيوخ المنطقة على 
توقيع وثيقة تمنع زيادة المهر على 
٢٠٠ ألف ريال وكالعادة اعترض أحد 
قــيــادات االصــالح في المديرية على 
االتفاق باعتبار الشباب يقفون ضد 

تمديد األزمة.

زاوية حارة

حملة مشبوهة ضد الحوار

< في محافظتي   
إب وتعز لوحظ 
تــحــرك نــشــط لعناصر 
حزب اإلصــالح وجامعة 
الــزنــدانــي فــي المساجد 
ات العيدية، حيث  واللقاء
يقومون بجمع توقيعات 
من المواطنين البسطاء 
ـــــرفـــــض مـــخـــرجـــات  ل

مؤتمر الحوار الوطني، 
كما يستخدمون منابر 
المساجد للتحريض على 
أعــضــاء مــؤتــمــر الــحــوار 
ـــدعـــوى الــــدفــــاع عن  ب
االسالم  من خطر الحوار 
بزعمهم أنه خطر على 
االســالم والمسلمين في 

أرض اليمن.

حكومة حفارة قبور!!

ـــــــا  جـــنـــديـــيـــن     أســـــــرت
ــن مــــن األمــــن  ــدي شــهــي
التونسي ومعهما أحرار الشعب  
طردوا االسبوع الماضي رئيس 
الجمهورية التونسي ورئيس 
الوزراء والعديد من المسؤولين 
ــازة  ــن ـــي ج ـــن الـــمـــشـــاركـــة ف م
الشهيدين اللذين استشهدا 

برصاص ارهابيين..
ـــان مــوقــفــًا عظيمًا  ــعــًال ك ف
ودرسًا بليغًا لكبار المسؤولين 
الذين عجزوا عن حماية أولئك 

الجنود.
وفي اليمن وخالل إجازة عيد 

االضحى المبارك سقط العديد 
مـــن الـــشـــهـــداء مـــن منتسبي 
الجيش واألمــن.. ولألسف نجد 
أن وزيـــري الداخلية والــدفــاع 
أصبحا مجرد وزيرين لتشييع 
جثامين جنود وضباط الجيش 
ــبــجــاحــة يــخــرجــان  واألمـــــن وب
بنياشينهما ورتبهما للتصوير 

في جنائز شبه يومية.
إن على أسر الشهداء والجرحى 
ــأســر الــشــهــداء  ــقــتــدوا ب أن ي
التونسيين وال يسمحوا للقتلة أو 
المقصرين في مسؤولياتهم من 

المشاركة في جنائز الشهداء.

محافظة سقطرى بعد 
القرار الجمهوري

إعالن جزيرة سقطرى محافظة قرار حكيم وما  
نتمناه بعد هذا القرار اعتبار هذه المحافظة البكر 
تجسيد لما يتطلع اليه اليمنيون من دولة مدنية حديثة 
وهذا يتطلب أن تكون محافظة خالية من العبث الحاصل 
في المحافظات المنهكة بالفساد والفوضى.. وبالتالي البد 

ة والوطنية. من اختيار محافظ مشهود له بالنزاهة والكفاء
باالضافة الى فرض هيبة الدولة فيها من خالل مكافحة 
الفساد وترحيل الفاسدين والنهابة والميليشيات والقراصنة 
ونخاسي األراضي، زد على ذلك وضع خطط علمية ومهنية 
ووطنية عند اتخاذ أي تنمية أو بنية تحتية لهذه المحافظات 
بحيث تتناسق وتتناغم المشاريع الخدمية والسياحية مع 

الندرة العالمية التي تتميز بها محافظة سقطرى.
ومثلما خص الله سبحانه وتعالى هذه المحافظة بمخلوقات 
نباتية وحيوانية وأجواء نادرة على مستوى العالم يتوجب 
على الــدولــة والقائمين على المحافظة وكــذلــك سكانها 
ــادرة تجعل من  األصليين والــوافــديــن أن يبنوا مشاريع ن

المحافظة إحدى غرائب العالم وإن كانت اآلن كذلك.
والــذي يجب أن يتخذ قبل كل هذا أي بعد صدور القرار 
أن تنقى هذه المحافظة من أوســاخ السياسة القادمة من 

المحافظات الديمقراطية مجازًا!!

صورة تفضح أكذوبة االستنفار األمني
تـــــــداول نـــاشـــطـــون عــلــى  

موقع التواصل االجتماعي 
«ونش» شرطة  الفيسبوك صورة لــ
ـــد اســتــخــدم رافــعــتــه  الـــمـــرور وق
ــي تــســتــخــدم لسحب  ــت ــخــاصــة ال ال
السيارات المخالفة، في رفع الذبائح 
لعيد األضـــحـــى.. والـــصـــورة لقيت 
تعليقات الذعــة وســاخــرة تفضح 
واقع حال األمن الذي أوصله االخوان 
المتأسلمون الى هذا الحال المرزي..

وفي الوقت ذاته تكشف الصورة 
ــذي  ــي ال ــن أكــذوبــة االســتــنــفــار األم
ــر قحطان فصورة  ــوزي يدعيه ال
ــفــار  ــن الـــونـــش تــظــهــر أن االســت
ــيــس لــمــواجــهــة  ــجــلــود» ول ــل هـــو «ل

التهديدات األمنية.

خبطات (كلفوت) وتخبطات سميع!!
رغم األحوال المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطن  

ــدوام وجعلت حتى من الفرحة بالعيد  اليمني على ال
محصورة على فئة قليلة ممن «استطاع إليه سبيال» اال أن أيام 
عيد األضحى المبارك عّدت على خير من ناحية أبراج الكهرباء 

فقط.. ال يعني ذلك من أجل اللحمة.
نحمد الله أن برجًا لم يسقط وأن كلفوت انشغل بمعايدة األهل 
واألصدقاء، ونتمنى أال يعود متجدد النشاط للخبطات.. يكفي 

الوطن تخبطات الوزير سميع.

قبل أسابيع من آخر اسبوع ظالم حل على البالد حاول وزير 
الكهرباء أن يبدد بمظهر قاهر االشرار وقال في مؤتمر صحفي 
عقده بهذا الخصوص ان وزارته قدمت المعتدين على الكهرباء 

الى وزارة الداخلية لتسليمهم للنائب العام.
 المشكلة أن سميع توقفت جهوده الخيرة عند وزير االصالح 
لالنفالت األمني حيث أعلن النائب العام عدم تلقيه أي ملفات 
لمعتدين على محطة مأرب الغازية وسكت اللواء عبدالقادر 

قحطان.


