
بدر بن عقيل

«أمنية» 
وياما من ليالي سامرك فبها واقهد 

 وبيت بالقبل الطفك من دا الخد للخد 
ـــري الـــبـــديـــع  ـــشـــع ـــت ال ـــي ـــب  هـــذاال
لــلــشــاعــرالــراحــل صــالــح المفلحي وقد 
اخبرني يوما ان الشاعرالراحل حسين 

المحضارتمنى لوكان قائلة..!! 

«حنظلة» 
رحل ناجي..وترك لنا حنظلة معطيا 
لنا ظهره الن حال امتنا من المحيط إلى 

الخليج اليسر الخاطر...!! 

« عدن » 
كلما شممت اريج بخور عاطر..مضيت 
مع خيوط دخانه إلى عدن حيث للحسن 

عنوان..وللطيبة سطوع.. 

« تقليم » 
البعض يحتاج إلى تقليم اظافره حتى 

اليخدش الناس بها...!! 

« وفاء » 
انت ماانت شئ اال باصحابك... 

هكذا علمتنا حكمة االجداد...وهكذا 
ينبغي ان نكون.... 

«مطر» 
صنعاء..وتحت المطر..كم تطوقني 

بباقة مشاعر..واهديها غزل..!! 
وصنعاء إذا فهمتها فقط حبيتها 

اكثر.. 

عبدالله الصعفاني

يتواصل العدد القادم

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com
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النظام السابق.. الرئيس السابق.. المؤتمر   
الشعبي الــعــام.. الشعب اليمني.. األرض.. 
السماء.. كل شــيء.. ضد اإلخــوان المتأسلمين.. لذا 
عندما يعود الفاشلون والعاجزون والمهزومون إلى 
مسرح الحياة ويطلقون خزعبالتهم فال يضيفون 

أي جديد..
ولم يعد اليدومي أو حميد األحمر إال مجرد اسماء 
ارتبطت بمأساة شعب، كانوا جالديه احدهم داخل 

جهاز األمن الوطني واآلخر داخل الصندقة..
الشعب اليمني شب عن الطوق ونجح في اجتراح 
ملحمة وطنية عظيمة.. في ثورة- ليست ضد النظام 
السابق- الذي يمأل الدنيا دفءًا وحضورًا ولكن ضد 
قوى الظلم والطغيان واإلرهاب.. ثورة ضد االستبداد 

والخرافة والدجل والزيف..
ــم يــعــد هــنــاك مــكــان للغطرسة وال للشخيط  ل
والنخيط.. والتصريحات «الفارغة» لقد عرف الشعب 
الحقيقة.. وعــرف من يقف ضد أمنه واستقراره.. 
عــرف من يسرق لقمة عيشه ومــن ينهب ثرواته 

وحلم أبنائه وفرحة أيامه.. ومستقبله أيضًا..
> الناس لم يعد يعنيهم هذيان اليدومي أو حميد.. 
الناس يتطلعون إلى غٍد مشرق.. تنسج صفحاته 
سواعد أبناء األمة من صنعاء إلى مصر إلى السعودية 
إلى كل تراب أمتنا العربية واإلسالمية.. غٍد بدون 

اإلخوان والكهنة والمتاجرين بالدين وبالدماء..
ترى فماذا جاء به اليدومي وحميد وبقية الشلة من 
جديد في تصريحاتهم األخيرة.. بالتأكيد كل شيء.. 
لقد افلسوا.. وصارت صرخة «اإلخوان» التي نسمعهم 
يرددونها واحدة.. فكلهم يرمون فشلهم وهزائمهم 

على النظام السابق.. وعلى الرئيس السابق..
علماء النفس يعتبرون ما يردده قادة اإلخوان حول 
النظام السابق ليس إفالسًا وإنما حالة تعبر عن انهيار 

نفسي ومعنوي ال عالج له..
> صحيح لقد فاتكم القطار كما قــال الزعيم علي 
عبدالله صالح.. فال تكابروا.. ولن تعود عجلة التاريخ 
إلى الوراء.. وال تتفرعنوا بفوز أوردوغــان.. وال تهددوا 
رئىس الجمهورية أو النظام السابق.. يكفي ان الشعب 
يرفضكم.. زوروا إب.. زوروا عــمــران.. اخــرجــوا من 
البدرومات وستعرفون أن ال مكان لكم بين شعب حر 
وأبي بعد اليوم أبدًا ستجدون شعبًا يصطف إلى جانب 
الزعيم علي عبدالله صالح باني نهضة اليمن وموحدها..

ما األسرار التي يخفيها اإلخوان تحت حديقة ٢١ مارس؟!
انقضى عام منذ ان أصدر األخ عبدربه   

منصور هــادي- رئيس الجمهورية- 
قرارًا قضى بحل الفرقة األولى مدرع وتحويل 
ــارس كمتنفس  مقرها إلــى حديقة ٢١ م

لسكان العاصمة صنعاء..
ـــزال الــمــلــزمــون بتنفيذه  ــقــرار الي هــذا ال
يــتــمــردون ويــرفــضــون العمل بــه بعد ان 
استنفدوا كل األكاذيب والمزاعم التي ظلوا 

يرددونها هربًا من التنفيذ.
> كل االعذار والمواعيد والمطالب التي 
بالقواميس قد تم استهالكها طوال العام 
ولم يتبق مع الجنرال واإلخــوان إّال ادخال 
جندرمة حميد القشيبي كــقــوات تدخل 
سريع لحماية الفرقة من القرار الجمهوري..
رى ما االسرار التي تقف وراء هذا االصرار 

ُ
ت

عــلــى عـــدم تسليم مــقــر الــحــديــقــة ألمــانــة 
العاصمة؟

بالتأكيد هناك اسرار وخفايا عدة وخطيرة 
يخشى الجنرال وقيادات اإلخوان من ان يتم 

كشفها ويعرف بها اليمنيون والعالم..

ولعل مــن اخطرها وجــود أحــدث شبكة 
للتنصت على االتصاالت تقع تحت األرض.. 
إضــافــة إلــى سجون سرية ومــخــازن أسلحة 

مختلفة..
كما ان مقر الفرقة يمثل مالذًا آمنًا لعناصر 
متشددة من اإلخوان وغيرهم من مختلف 
دول العام وتحديدًا من قيادات اإلخــوان 
في مصر وعناصر إرهابية مطلوبة، حيث 
عدت لهذا الغرض منذ وقت 

ُ
والمنطقة قد أ

مبكر ولــم يكن اختيار جامعتي اإليمان 
والــعــلــوم والتكنولوجيا فــي ذات االطــار 
الجغرافي لمعسكر الفرقة األولى عفويًا أو 

صدفة..
إن المطالب التي يتم اطالقها عبر وسائل 
اإلعـــالم هــي مــجــرد قــرعــات لالستهالك 
تصب في إطار محاوالت إلهاء الرأي العام 
عن األسباب الحقيقية التي تقف وراء عام 
من التمرد على قــرار رئيس الجمهورية 
واالســتــمــرار فــي اختطاف حديقة ٢١ 

مارس.

«السابع» 
بعد «الربيع» 

و«نوبل»!!
. بعد مــجــزرة سيحوت في 
حــضــرمــوت الــتــي وقــعــت يوم 
االثنين ٢٤ / مارس ٢٠١٤م 
وســقــط فــيــهــا ٢٤ شهيدًا 
مــن الجنود قتلهم مسلحون 

مجهولون..
ــــعــــد الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي  وب
اســــتــــهــــدفــــت الـــمـــنـــطـــقـــة 
العسكرية الرابعة في التواهي 
بعدن يــوم األربــعــاء ٢ إبريل 
٢٠١٤م والــتــي سقط فيها 
أكثر من ١٧ شهيدًا وقتيًال 

من الجنود واإلرهابيين..
يــبــدو أن «الــفــصــل السابع» 
األمــمــي ستنتهي هيبته في 
الــيــمــن كــمــا انــتــهــى مــن قبله 
في هــذا البلد الشقي بأبنائه.. 
ــفــوان «الــربــيــع الــعــربــي»  عــن

ومكانة جائزة «نوبل»!!

االشتراكي.. والمال المنهوب..!

لعل أكبر عملية نهب للمال   
ـــخـــاص هـــي الــتــي  الـــعـــام وال
أقـــدمـــت عــلــيــهــا قــيــادات 
الــحــزب االشــتــراكــي 
ــو  ــي ــون ــــي ٣٠ ي ف
١٩٦٩م عندما تم 
اصدار قانون التأميم 
وكـــــذلـــــك اإلصــــــالح 

الزراعي..
يــمــكــن لــلــوزيــر 
ـــــي  ـــــالف ـــــخ ـــــم ال
ــر  ــب ــت ــع ي ال  ن  ا
ــمــان  جــامــعــتــي اإلي
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
وصاحب أرض البرتقالة 
من األموال المنهوبة.. بل ان ال يفصل قانون يتستر فيه على أول 

حزب «للفيد» ظهر للبالد بعد االستقالل..
فالشعب يريد استرداد أمواله من كل الناهبين.. وقد حصحص 

الحق..

«أبو شريحتين»!!

اإلقصاء واإلبعاد والمحاربة بلقمة   
العيش ألعــضــاء المؤتمر 

الشعبي العام تهون عندما 
تــكــون مــن االخــــوان.. 

فالحرب معهم لم 
تنتِه بعد..

ــا ان يحدث  أم
ألعـــــــــضـــــــــاء 
ـــــــــصـــــــــار  وأن

الــمــؤتــمــر من 
قبل مسؤولين 
ــن  ــي ــحــســوب م
على المؤتمر 
الـــشـــعـــبـــي 
الــــــــعــــــــام.. 

فــالــســكــوت عن 
هذا جريمة.

صراحة نحن مع النظام والقانون، وإذا 
كان خالفنا مع االصــالح من أسبابه هو 
رفضنا ألخونة الوظيفة العامة خالفًا 
لــنــصــوص الـــقـــانـــون.. فيجب 
على أبو شريحتين أن 
ال يــقــصــوا بـــدون 
وجــــه حـــق من 
الـــوظـــيـــفـــة 
العامة كان 
مــــن كـــــان.. 
ولــــن يــكــون 
أعــــــــضــــــــاء 
ــــمــــر  ــــمــــؤت ال
ـــــــــداء  ــــــش ف ــــــب ك
لعيون هــذا أو ذاك 
مـــــن االنـــتـــهـــازيـــيـــن 

والمتمصلحين!!

تلقت صحيفة «الميثاق» اتصاالت   
من أبناء مدينة تعز يفيدون أن 
هناك أحياًء في المدينة ال تنطفئ عليهم 
الكهرباء، مثل حي المجلية بل أن أعمدة 

اإلنارة تظل ٢٤ ساعة «مسرجة».
ويفيد المواطنون أن هناك أمواًال تدفع 
مقابل عدم اإلطفاء مستبعدين عالقة 
ذلك بتواجد مسؤولين.. فهل قد وصل 
األمر إلى هذا المستوى من المسخرة.. يا 
مسؤولي الكهرباء.. أم أن المجلية تعمل 

بمحطة الفحم الشمعي.

حارة المجلية وسر الكهرباء

مثقفون يطالبون بحرية شاعر قطري 
ــتــعــاظــم جـــهـــود الــمــثــقــفــيــن  ت
المصريين والعرب جنًبا إلى جنب 
مع جهود دولية لتحرير الشاعر 
القطري محمد بن الذيب العجمي 
من غياهب السجون، انتصارًا لقيم 
ــــداع ورفــض  الــحــق والــحــريــة واإلب
االستبداد والتبعية ألعــداء األمة 
العربية.. وكان ابن الذيب قد صدر 
ضده حكم ٢٠١١م بالسجن لمدة 
١٥ عــاًمــا بسبب إلــقــائــه قصيدة 
تنتقد النظام الحاكم فــي قطر، 
تهم بمحاولة قلب نظام الحكم 

ُ
وا

والمساس بالذات األميرية، رغم أنه 
لم يحمل أي أسلحة أو ينتمي ألي 

تنظيم أو جماعة. 
من جانبه، أعرب الدكتور رفعت 

السعيد ، عــن شــعــوره بالدهشة 
ــيــارات  ـــة تــنــفــق مــل ـــل ــال "دوي ــي ح
الــدوالرات على شراء أسلحة وتنام 
فــي حضن المخابرات األمريكية 
وترتعد من بيٍت من الشعر"، على 

حد قوله. 
ــشــاعــر الــمــصــري  كــمــا أعــــرب ال
عبدالرحمن األبنودي عن دهشته 
ــرأي بهذا  من الحجر على حرية ال
الشكل، فيما رأى أن "البلد الذي 
يسجن فيه الشاعر هو بلد يسجن 
الحرية".. ووصف نجيب النعيمي 
محامي الــشــاعــر السجين الحكم 
بسجنه لمدة ١٥ عاًما بأنه "قرار 

سياسي وليس قضائًيا". 
وطــالــب الفريق ضاحي خلفان، 
نظام الحكم القطري بإطالق سراح 

الشاعر السجين بسبب قصيدة .
وكان هذا الشاعر قد أضرب عن 
الطعام لحرمانه من لقاء ممثلين 

لمنظمات حقوقية دولية.

المؤتمر الماضي 
والحاضر 

والمستقبل
محمد أنعم


