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بدر بن عقيل

عبدالله الصعفاني

تسلط عجائز األحزاب..!!

(مشاعر)
إذارغبت في التعّرف على أصدق المشاعر اإلنسانية.. 
ــتــأمــل عــنــد بــوابــتــي االســتــقــبــال  ــتــوقــف..وال عــلــيــك ال

والمغادرة.. وفي أي مطار من مطارات العالم.
ني كثيرا..!!

ّ
أنه مشهد يهز

(إتقان)
بإمكانك إذا أتقنت الصبر.. أن تتقن أي شئ آخر..!!

(وفاء)
هل تريد تسجيل اسمك في كتاب الخالدين؟؟

عليك بالوفاء.. وأسمع قول الشاعر:
ــــمــــا

ّ
ـــــوفـــــاء وقــــل ـــــل ــــــــام ل ــــــــف ع عــــــش أل

ـــــه ــــظ وفـــــائ ــــحــــف ســــــــــاد أمــــــــــــرؤ إأل ب
(ذاكرة)

يقول مثل صيني ( الحبر مهما كان شاحبآ،،فهو خير 
من أقوى ذاكرة )

(صفر)
 بحب جميل في حياتك.. فأعلم أن رصيدك 

َ
إذا لم تحظ

في بنك المشاعر.. صفر..!!!
(للضرورة)

ال تشتِر كل ماتحتاج.. بل ماالتستطيع ان تعيش 
بدونه..!!

أوضاع شباب األحزاب تصعب على الكافر  
ــزنــديــق..ألن األحـــزاب فــي اليمن غالبًا  وال
أحـــزاب غير ديمقراطية ..تسلطية فــي داخلها 
ها وال تغير من سلوكها  ..ولذلك نراها ال تجدد دماء
تــجــاه اآلخـــر وال تمتلك الرغبة لتغيير سلوكها 
ومواقفها من شبابها أنفسهم ..وهكذا يحضر القول 
" من ليس فيه خير ألمه لن يكون فيه خير لخالته"

Ç  وحــتــى عندما تــدعــم األحــــزاب شبابًا فإنها 
تدعمهم بصورة إنتقائية على أساس المواالة البليدة 
وإجــادة السمع والطاعة ألساطين "ال أريكم إال ما 
أرى"..والنتيجة أن الشباب المسنودين يسيرون على 
نفس كبرائهم فيقصون زمالءهم في نفس الحزب 
..ومــن الطبيعي أن يمارسوا أسوأ درجــات اإلقصاء 
ألقرانهم في األحـــزاب األخــرى مع اإللــغــاء الشامل 

للمستقلين.
Ç  قيادات األحزاب في اليمن تتحدث عن الشباب 
وتتجاهلهم وتعتبرهم مجرد أدوات طيعة للكهنة 
من الذين أعمت مفردات السلطة والمنصب عقولهم 

وتنكروا للشباب وأنكروا أي حقوق للشعب.
Ç  المصيبة أن عواجيز األحــزاب وهم يعبدون 
مصالحهم الشخصية بمعزل عــن مصالح الناس 
يعتمدون على الكذب والفهلوة ويقلبون ظهر 
المجن ألبجديات المسؤولية الوطنية وأبسط قيم 

الديمقراطية والعدالة ..
Ç  وهنا فإن الشباب مطالبون بمغادرة هذه الروح 
المستأنسة البائسة وإدراك أنهم أصحاب المصلحة 
الحقيقية فــي أي تغيير ..وال يــجــوز أن يقبلوا 
ويخضعوا لهذه العقول المتكلسة التي ال تراعي في 
مصلحة عامة إًال وال ذمة ..بل وترفض إيقاف طاحونة 
الحديث الكاذب عن الشباب كصانع للتغيير وهدف 

التنمية ووسيلة بناء الوطن.
Ç  ومن باب التذكير فقط تجدر اإلشارة إلى حالة 
اإلحباط الشديد التي أصابت قاعدة عريضة من شباب 
هم  األحــزاب والشباب المستقلين وهم يرون زمالء
الذين دفعوا بهم إلــى المواجهات يتخلون عنهم 
منفردين بمزايا مؤتمر الحوار بل يحثون الخطى 
للتمديد ألنفسهم والتماهي مع المصالح الشخصية  
على حساب دماء شهداء وجرحى جرى التعامل مع 
أوجاعهم بنظرة ضيقة تغلب عليها عبادة النفس 

األمارة بالسوء ..ودونما  مراجعة أو لوم..!

فوز الزميل الجعدبي بجائزة 
المركز الدولي للصحفيين

أعلن المركز الدولي للصحفيين   
ــــي فــــــوز الـــصـــحـــفـــي جــمــيــل  ف
عــبــدالــلــه الــجــعـــــدبــي بــجــائــزة المركز 
الدولي للصحفيين ضمن أفضل خمسة 
مشاريع صحفية استقصائية استخدم 
فيها الوسائل االلكترونية الحديثة  في 
تغطية قضايا الخدمات العامة، وشارك 
فيها أكثر من ٢٦ صحفيا من ٦ دول 
عربية تنافسوا على جــوائــز المركز 
من أصل أكثر من ٦٠ صحفيًا تقدموا 
للتدريب على برنامج المركز الدولي 

للصحفيين في دورته لهذا العام.
وحسب  مدير االعــالم االلكتروني وبرامج الشرق 
االوســط بالمركز الدولي للصحفيين دينا 
طارق - فقد حصد الزميل جميل الجعدبي  
المركز الثالث عن تحقيقه االستقصائي 
الـــذي حمل عــنــوان "ســنــدبــاد - ووزراء  
المهجر"  والــذي سلط الضوء على عدد 
السفريات الخارجية  للوزراء في حكومة 
الوفاق الوطني وحجم االنفاق على هذه 

السفريات.
وفاز مشروع الزميل الجعدبي، الى جانب 
٤ صحفيين من المغرب ومصر ولبنان، 
استنادًا إلى قرار لجنة تحكيم مكونة من  

نخبة من الخبراء في المجال الصحفي 
ــشــرق األوســـط  ــي ال واألكــاديــمــي ف

وأميركا.
وتضمن مــشــروع الزميل جميل 
الجعدبي  موقع الكتروني تفاعلي 
http://  موقع سندباد االخباري)
www.sindebad.info/
portal/ )) استخدم فيه مختلف 
فنون العمل الصحفي، فضًال عن 
اســتــخــدام األدوات االلــكــتــرونــيــة 
ــفــوجــرافــيــك  ــة  مــثــل االن ــث ــحــدي ال
ــخــرائــط والــفــيــديــو والــصــور ووســائــط التفاعل  وال
االجتماعي، وتضمن  الموقع عشرات الوثائق والخرائط 
والــجــداول البيانية والزمنية والــرســوم التوضيحية، 

واطلق حملة بعنوان (إمسك وزير مسافر).
ووفقًا للمركز الدولي للصحفيين ومقره الواليات 
المتحدة األمــريــكــيــة فقد حصل مــشــروع الزميل 
الجعدبي على ٤٢ درجة متصدرًا المركز الثالث، فيما 
حصل المركز االول على ٤٤ درجة (بــدراوي محمد 
- المغرب)، والمركز الثاني على ٤٣ درجــة (احمد 
الشامي - مصر)، في حين حصل المركز الرابع على 
٤١ درجة (احمد عباس - مصر)، وجاءت الصحفية 
(جمانة فرحات - لبنان) في المركز الخامس بحصولها 

على ٤٠ درجة.

حزب الخطيئة

باتت مواقف حزب االصــالح في   
اآلونــة االخيرة مثار سخرية 
ــي الـــشـــارع الــيــمــنــي..  الــمــتــابــعــيــن ف

والتتفاجأ اذا سألك أحدهم عن 
آخر بيان لالصالح، كمن يسألك 

عن آخر نكتة.
ــرئــيــس  قــبــيــل مــحــاكــمــة ال
المخلوع محمد مرسي بأيام 
حــــــاول االصـــــــالح اثـــبـــات 
انـــه يــعــرف الكثير عن 
المنطق في بيان «حّنان 
طّنان» أنكر جهارًا نهارًا 
ه لتنظيم االخوان  انتماء

اينما كان..
مـــــابـــــيـــــن االنــــــكــــــار 

واالستنكار زعم قادة االصالح عدم معرفتهم 
لالخوان والعالقة تربط بينهما سوى الشائعات 

المغرضة الــتــي استدعت إلصـــدار هــذا البيان 
«شابعين اخوان - غارقين جرائم».

بهذه الطريقة حاول االصالح ان يستريح 
من متاعب سرٍّ ظل يكتمه في صدره 
طيلة ٢٣ عــامــًا حيث اعــلــن انه 
وحيد اسرة مقطوع من شجرة 
ــتــالــي كــشــف ألعــضــائــه  ــال وب
حقيقة انــتــمــائــهــم لحزب 

الخطيئة.
رغـــم ان «مــصــارحــتــهــم 
الـــصـــادمـــة» لـــم تــكــن في 
حسبان قادة االصــالح الذين 
ارادوا من البيان توجيه رسالة 
بعيدة المسافة لالخوة في محكمة 
الجنايات الــدولــيــة ومــع التحية 
لالخوة في منظمة العفو الدولية إال ان السحر 

انقلب على الساحر.

يبدو أن الحزب االشتراكي ضيع «الصعبة» تمامًا فلم يعد   
ليبراليًا بالمعنى الصحيح ولم يصر راديكاليًا بحكم العشرة 

مع االخوان.. ضاع في النص..!!
حتى أنه بخصوص الوحدة مسك «البرميل» من الوسط وتاه بين 

شعارات «فك االرتباط» و «الوحدة خط أحمر»!!
كثير من المحللين والمتابعين لرؤى االشتراكي يشفقون على 

توهانه ويجزمون ان ذلك ناتج عن اختزال الحزب في فكر أمينه 
العام الــذي يصارع الحاضر ويخاصم الماضي ويحن للقديم 

ويتجاهل المستقبل..!!
ولذا ليس مستغربًا ازاء ذلك ان يبحث عن فترة تأسيسه وان 
يطالب بتسليم السلطة وقد يجهر بالسوء ويشدد على اخراج 

«البرميل» من المتحف الحربي.!!

االشتراكي مسك «البرميل» من النص!!

حياة الزميل اليزيدي في خطر؟

يـــــــصـــــــارع   
ـــــل  ـــــي ـــــزم ال
الصحفي القدير علي 
اليزيدي المرض الذي 
ألّم به نتيجة لتعرضه 
لــضــمــور فـــي حــركــة 
يــده اليمنى بسبب 
ارتفاع السكر وكذلك 
إصــابــتــه بــفــيــروس 

 (herpes٢oster) الحزام الناري
وهــو مــرض يسبب الكثير من األلم 
الــمــوجــع والـــقـــاســـي فـــي األجــهــزة 
العصبية بمنطقتي الظهر والرقبة.

الزميل اليزيدي يرقد ومنذ أكثر 
من اسبوع في أحد المشافي األردنية.

تــكــالــيــف عــالج 
الزميل مكلفة جدًا 
لـــذا فــإنــنــا نناشد 
ـــة رئـــيـــس  ـــام ـــخ ف
الجمهورية النظر 
ــة الــزمــيــل  ـــى حــال ال
والتوجيه بمعالجته 
على حساب الدولة 
ـــظـــرًا لـــمـــا قــدمــه  ن
ــدي مـــن خـــدمـــات جليلة  ــزي ــي ال
لليمن وللمحافظة التي ينتمي 
إليها حضرموت والدعوة موصولة 
كذلك لفاعلي الخير لإلسهام في 
عالج زميلنا العزيز الــذي أنهكه 

المرض.

شعار «اإلصالح» في كتاب التاريخ

تعمد «االخوان» في   
وزارة التربية على 
وضع شعار حزب االصالح 
«الشمس» في غالف كتاب 
الـــتـــاريـــخ لــلــصــف الــســادس 
ــجــزء األول طبعة  أســاســي ال

٢٠١٤م.
ــــار هــــذا التسييس  وقــــد أث
والــتــرويــج الحزبي بين طالب 
المدارس استياًء شامًال وتحديدًا 
في شبكة التواصل االجتماعي.. 
وحـــــذروا مـــن خـــطـــورة تحويل 

الــمــدارس إلــى أوكــار للدعاية الحزبية بعد 

تــغــول حـــزب اإلصــــالح على 
جميع مفاصل ديوان وزارة 
التربية والتعليم ومكاتبها 

في المحافظات.
وبالتأكيد الجميع يطالب 
بــالــتــصــدي لـــزج الــطــالب 
فــي الــصــراعــات الحزبية 
وتـــحـــويـــل الــــمــــدارس 
الـــى خــاليــا استقطاب 
ـــــالخـــــوان.. غــيــر أن  ل
ـــوان يــصــرون على  االخ
تحويل كل الــمــدارس الــى فــروع لحزب 

االصالح وبالقوة..!

في حرض وضع 
مأساوي

ــزداد الوضع االنساني صعوبة في   صحية ومادية صعبة ال تمكن الكثير منهم ومــعــانــاة المرحلين الــذيــن يــمــرون بــأوضــاع هي األخرى أن تقوم بدور تخفيف من متاعب االجتماعية والخيرية التي كــان يؤمل منها الحكومي وكــذا الغياب الكامل للجمعيات المرحلين من السعودية الى جانب غياب الدور مدينة حــرض جـــراء تــزايــد أعــداد ي
من العودة الى قراهم.

والسؤال هل هؤالء يمنيون يستحقون رعاية 
الدولة والمجتمع المدني عمومًا..؟!


