
بدر بن عقيل

«أسد»
ــوا «أســـد حــطــوم والفتنة  ــال ق

تدوم»
قلنا: ما احوجنا إلى اسد..!!

«التأخير»
قال الشاعر:

ُجون غّب سراُهُم
َ
حمد المدل

 وكفى من تخلف اإلبطاُء
نعم.. إنها ضريبة التأخير..!!!

«رادار»
األذكياء من يستشعرون باألمر 
مع أول إشــارات قــدومــه.. إنهم 

أشبه بشبكة الرادار..!!

«دروس»
الحياة دروس.. وتجارب.. ومتى 
ما مّربها اإلنسان أكسبته مناعة.. 

وحصانة.

«التقليد»
ــد األعــــمــــى يــفــقــدك  ــي ــل ــق ــت ال
تـــوازنـــك.. ويجعلك تستنسخ 
الــــبــــالدة فـــي أبـــشـــع صـــورهـــا.. 
وحينئٍذ تكون مدعاة للرثاء.. 

والسخرية..!!

«الماء»
التعامل السليم مــع قطرات 
او مخزون الماء.. يعني الحياة.. 

والبقاء.

عبدالله الصعفاني

وطن المنعطفات..!!

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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ما أكثر الحديث عن المنعطفات  
ـــا أقــســى هــذه  ــتــاريــخــيــة وم ال
المنعطفات .. فمن منعطف تاريخي 
عظيم إلـــى منعطف تــاريــخــي أكثر 
عظمة..وحده الشعب صار معطوفًا 
ات التي تظهر في صور متوالية  بالنتوء
من األورام أشدها ورم العنف واإلرهاب 
ـــذي ال يخلف غير  ــام ال ــزم ــقــدان ال وف

اإلحساس بعدم األمان.
¾  والحقيقة التي تؤكدها الوقائع 
على األرض أن ما من منعطف أو لحظة 
تــاريــخــيــة إال وســـّودنـــا وجــهــهــا بهذه 
االنتهازية التي ما أن تتشبث بتالبيب أي 
فكرة تطويرية حتى تخنقها بأحاديث 
المنعطف واللحظة التي ال يطل منها 

الشعب على شيء..
¾  كانت ثورة ٢٦ سبتمبر منعطف..

وكانت ثورة ١٤ أكتوبر لحظة تاريخية 
ثم توالت المنعطفات و اللحظات حيث 
ما من منعطف إال وتعرض لإلنعطاف 
..وكــان ١١ فبراير ٢٠١١ منعطفًا 
يمنيًا ضمن منعطف الربيع العربي..لكن 
ما صاحبه من إنعطافة انقسام النظام 
على زوامل حيا بهم أجهضت المنعطف 
من شهوره األولــى حيث نجحت الذات 
الحزبية والجهوية في اغتيال الــذات 
ـــذي صــار وال يــزال  الوطنية فــصــار ال

يصير..
¾  فــات أقطاب المنعطف الجديد 
واللحظة التاريخية األجد أن يقدروا أي 
منعطف ثــوري يحتاج لتمثل القدوة 
..يحتاج إلى النبل والى أخالق الفرسان 
بما يحقق االصطفاف خلف فكرة الوطن 
وهــذا ما غاب مخلفا كل هذه الحسرة 

وخيبة األمل ..
ــم خـــالل األعـــــوام الثالثة  ¾  لــقــد ت
الــمــاضــيــة اســتــجــالب أســــوأ الكلمات 
المعروضة على األرصفة وشتى صور 
الفجور في الخصومة ومختلف أنــواع 
اإلقصاء طمعا في السيطرة على مفاصل 
الدولة وشرايينها بل وأوعيتها الدموية 

الصغيرة..
¾  وكانت المفاجأة الصاعقة اإلكتشاف 
المبكر أن حبل الكذب قصير وأنه ما من 
انعطافة تاريخية إال نحو مشهد يمني 

عنوانه"أيها العقل وّدعناك الله"..

أشجع وأصدق الرجال
يسطر أبــنــاء الــقــوات المسلحة  

واألمـــن والــمــواطــنــون الشرفاء 
أروع انتصارات شعبنا بدمائهم الطاهرة، 
في أشــد واقسى المعارك ضد اإلرهــاب 
واإلرهابيين.. يواصل الجنود والضباط 
دك أوكـــار تنظيم الــقــاعــدة وتدمير 
معاقل أعداء شعبنا وبالدنا دون هوادة.

ســـالم عليكم أيــهــا األبـــطـــال وانــتــم 
تنقذون اليمن من وحشية هؤالء القتلة.. 
«TNT» واألحــزمــة الناسفة..  ــــ ــاد ال ُعــبَّ

والخراب والدمار.
أنتم اعظم الــرجــال واشــجــع واصــدق 
ابناء اليمن.. ها هي تضحياتكم البطولية 
تــزرع اآلمـــال فــي اعــمــاق الشعب الــذي 
أنهكته الطعنات الــغــادرة والعمليات 
اإلرهابية المتواصلة التي احرقت األرزاق 
والخيرات في يمننا السعيد.. وكادت أن 
تقضي على بقايا من آمال واحالم شعبنا 

اليمني العظيم.
إنكم ببياداتكم الممزقة.. واجسادكم 
ــكــدم»  الــســمــراء الــتــي ال تــعــرف إّال «ال
تدافعون عن ديننا االسالمي الحنيف.. 
وتــذودون عن وطن وشعب ينزف دمًا 
من مخالب وحوش بشرية يسعون لذبح 

اليمن وإبادة شعبنا.
هأنتم أيها الجنود والضباط تزرعون من 
جديد االبتسامة لشعٍب ارهقته سنين 

من النياح والبكاء وانكسارات المآتم..
المجد لكم أيها األبطال بعد أن لقنتم 
قوى الشر واإلرهاب درسًا قاسيًا وألحقتم 

بهم هزيمة نكراء..
 ستظلون أشـــرف وأعــظــم الــرجــال.. 
والحصن القوي لشعبنا والــذي تسقط 
وتفشل أمامه كل الــمــؤامــرات واعمال 

اإلرهاب.
المجد لكم يا حماة الوطن..

نتداعى الى مقيل ياسر العواضي كل خميس تقريبًا، نجتمع من  
مختلف األطراف السياسية، غالبًا ما يكون هناك مسئول مهم 
على األقل كل نصف شهر، اضافة الى سياسيين وصحفيين وكتاب يمنيين 
واجانب، مستقلين ومحسوبين أو قريبين من تيارات سياسية.. تجد 
في مقيله المستقل واإلصالحي واالشتراكي والحوثي والحراكي والناصري 

والمؤتمري.
تــدور عجلة الكالم حول موضوعات الساعة، احيانًا يتشتت النقاش 
ويتحول الى نقاش جانبي، يتدخل المايسترو ياسر العواضي محاوًال ضبط 
اإليقاع ومقترحًا على احدهم رئاسة الجلسة وتنظيم النقاش، ويتجنب 
ادارة النقاش بنفسه، يحبذ أن يكون النقاش مفيدًا ومنظمًا وباألخص 
عندما يتواجد مسئول مهم، وزير أو شخصية أخرى نافذة، ولوال خصوصية 

المجلس لذكرت بعض األسماء.
محمد عايش "يطنن" في احدى زوايا المجلس، وعينه على تلفونه وبرنامج 
الواتس أب وكأنه مقبل على مشروع زواج جديد، ال يشترك في النقاش إال ما 
ندر، نائف حسان أكثر تركيزًا على ما يدور من نقاشات، عبدالله دوبله وسمير 
جبران أكثر ميًال للمشاركة في النقاش وباألخص عندما أكون أنا الطرف اآلخر، 
رى عينه اليسرى، محمد العالئي 

ُ
محمود ياسين يتشبع بالقات حتى تكاد ال ت

في هدوئه المعهود ونقاشه الموضوعي.
تلك اسماء بعض الصحفيين الذين التقيت بهم كثيرًا في مجلس ياسر، 
وهناك العشرات غيرهم الذين يأتون بين الحين واآلخر، التقيت ببعضهم 
وسمعت عن آخرين، علي الــجــرادي، نبيل الصوفي ، جمال عامر، محمد 
المقالح ، عبدالكريم الخيواني، مروان دماج، محمد الصالحي، ومن السياسيين 
االصالحيان عبدالرزاق الهجري وعلي العنسي ومؤخرًا محمد قحطان، ومن 
الناصريين محمد الصبري، ومن انصار الله حسين العزي وعبدالملك العجري، 
وعندما كان الحراكيون في مؤتمر الحوار كان مجلس ياسر أكثر احتضانًا لهم، 
من محمد علي احمد الى باشراحيل وغيرهما، أما المؤتمريون فحّدث وال حرج، 
ابتداء من عبده الجندي مرورًا بالكحالني والزوكا، وصحفيين وباحثين أجانب، 

الدكتورة ابريل، الصحفي األمريكي آدم الذي ينهي تخزينته وركبتاه بجانب 
ذقنه من شدة الكيف والتركيز.

ياسر دمث األخالق، سياسي محنك، عالقاته واسعة، واضح في طرحه بحيث 
ال يترك لك مجاًال للغموض، يؤمن بال حدود بحتمية التعايش وبعدمية االعتقاد 
بإمكانية اقصاء أي طرف، واقعي في طرحه الى أبعد مما تتصور، ال يحبذ النقاشات 
السياسية بالشعارات، يميل الى الوضوح واختصار الوقت، سرعان ما تتفق معه 

على اغلب القضايا، وحتى عند االختالف تكون النقاط واضحة ومعلومة.
تشعر في مجلس العواضي بروح التعايش واالنسجام الذي يمكن أن يكون 
اتهم السياسية، االحترام المتبادل بين الجميع،  عليه اليمنيون بمختلف انتماء
النقاش بشفافية ومصداقية عالية، شعور متبادل من الجميع بخصوصية 
المجلس وبالتزام أدبي بعدم إفشاء بعض ما يدور فيه من نقاشات دون أن 
يضع أحدهم حدودًا، لكنها تستشف من الصراحة التي يتحدث بها الجميع، 
وغير المعهودة في بقية المجالس أو أمام وسائل اإلعالم، لذلك يتحدث 
الجميع بمصداقية نوعًا ما، دون مزايدات أو تعصب، يشعرون وهم يتحدثون 
في السياسة وكأنهم في اجازة من احزابهم ومناطقهم ومراكز القوى التي 
يعبرون عنها، فنوعية الضيوف ومستواهم الثقافي تدفع الجميع الى أن 

يصبح خطابهم وحديثهم موضوعيًا واكثر ارتباطًا بالمشروع الوطني منه 
الى المشاريع الخاصة.

طرح القضايا الخالفية الحقيقية بين مختلف األطــراف 
ُ
كم تمنيت لو ت

السياسية المتصارعة والمتقاتلة -على طاولة المفاوضات بين تلك أألطراف- 
طرح فيها في مجلس ياسر 

ُ
بنفس الطريقة واألسلوب والشفافية التي ت

العواضي.
ما الذي جعلني أكتب عن العواضي ومقيله وأنا في العاصمة اللبنانية بيروت، 
وفي شارع الحمراء تحديدًا؟، إنه الشعور بالمسؤولية تجاه صديق يحمل كل 
الود تجاه جميع األطراف السياسية، تجاه سياسي شاب يسعى الى تأسيس 
مدرسة سياسية قائمة على الشفافية والوضوح ومراعاة مصالح الجميع، تجاه 
مؤتمري لم ينل من انصار الله الحوثيين -وغيرهم من االطراف السياسية- 
بأي سوء، ال توجد في قاموسه السياسي مصطلحات التخوين والعمالة، ال يؤمن 

بالمناطقية والمذهبية، كان وسيطًا نزيهًا في الحروب الستة.
لم ترقني الحملة التي شنها عليه البعض، وسعيهم الحثيث لتشويه 
صورته، فكتبُت عما أراه ويراه المئات غيري في ياسر العواضي.. تأثرت 
-قليًال- بالحملة التي شنها اعالم االخوان على ياسر قبل سنوات، وال يزالون، 
لكن معرفتي المباشرة به مكنتني من التعرف عليه أكثر، لذلك انقل لكم 

عن ياسر الذي عرفته ال عن ياسر الذي يريد ويسعى اآلخرون أن نعرفه.
لم اَر احدًا يسارع للدفاع عن ياسر كما فعلوا تجاه زمالء وأصدقاء آخرين، 
وكأنهم يخشون من ان تطالهم بعض سهام تلك الحملة، أو ان ياسر يجب 
أن يظل صديقًا في السر، ومجلسه ال يحبذ البعض ان يعرف آخرون أنهم من 
رواده، أنا لست منهم، وال توجد لدّي صداقات سرية، وال أذهب لمجلس ياسر 
ثم أخجل من الدفاع عنه، دافعت عن سامي غالب وعن نائف حسان وعن 
محمود ياسين مع خالفي مع بعض ما يكتبون، فلماذا ال أدافع عن ياسر وأنا 

أتفق مع أغلب ما يقول؟

نقًال عن يومية «االولى»

مقيل ياسر 
العواضي!

علي البخيتي

الرئيس.. وخاليا 
«القاعدة» باإلعالم

ات الــســعــوديــة   اإلجـــــــراء
ضـــد اإلرهـــابـــيـــيـــن تعد 
بمثابة حــرب شــامــلــة.. واذا ظلت 
اليمن تــخــوض حــربــًا فــي الجبهة 
العسكرية فقط.. والسكوت عن 
الخاليا النشطة في بعض المساجد 
والمعاهد والمدارس وداخل وسائل 
االعــالم أو الخاليا التي تقوم بجمع 
المال وتوفير السالح.. فلن تحقق 
ــحــرب على  الــيــمــن أي نــجــاح فــي ال

اإلرهاب.
وعــنــدمــا يصل األمـــر الــى إقــدام 
بــعــض الــصــحــفــيــيــن عــلــى انــتــقــاد 
الــرئــيــس ألنـــه بــعــث بــتــعــاٍز ألســر 
الشهداء مــن أفـــراد الجيش.. فما 
ـــاب الـــذي يقاتل  الــفــرق بين اإلره
الجيش واألمــن باألحزمة الناسفة 
والسيارات المفخخة ويبيح دماءهم 
ويفتي بأنهم كفرة وعمالء ألمريكا.. 
وبين من يعترض على أن يبعث 
الرئيس برقية عزاء ألسر الشهداء..

 إن الحرب على اإلرهاب يجب أن ال 
تظل عسكرية فقط.

عروس في شبوة تتبرع 
بمهرها دعمًا ألبطال 

الجيش
كتب:جميل الجعدبي

أبـــت فــتــاة يمنية إال  
المشاركة في المالحم 
ــيــة الـــتـــي يــســطــرهــا  ــبــطــول ال
الجيش واألمــن ورجــال اللجان 
الشعبية ضد عناصر اإلرهاب 
والتخريب في محافظتي أبين 

وشبوة.
وأوضــحــت مــصــادر محلية 
لـ"المؤتمرنت" أن فــتــاة من 
ــدعــى (و، 

ُ
محافظة شــبــوة ت

حتفل األسبوع 
ُ
حسن سالم)- ا

الــمــاضــي بــزواجــهــا- تبرعت 
لقوات الجيش واألمن ووحدات 
القوات الخاصة بمهرها المقدر 
بمئات اآلالف إســهــامــًا منها 
ومؤازرة لدعم جهود محاربة 

اإلرهاب في البالد.

قيادية في االصالح  تدعو الزنداني الى ايقاف االرهابيين
دعت ألفت الدبعي القيادية في حزب االصالح  

وعضوة لجنة صياغة الدستور في رسالة 
عاجلة الى الشيخ الزنداني، الى ايقاف اإلرهابيين الذين 
يقتلون الجيش والمواطنين، وجاء في رسالتها المنشورة 
على صفحات الفيسبوك، حملت عنوان «الى الشيخ الزنداني، 
فرصة للتوبة» ،لقد كانت ألفكارك المتطرفه ومن ينهج 
نهجك المتطرف في التفسيرات الدينية دورا كبيرا في 
بروز ظاهرة التطرف واإلرهاب في اليمن.. باإلضافة 
إلى عوامل أخرى ساعد بها النظام السابق والحالي من 
اهمالهم لحقوق المواطنين وتنمية المناطق الفقيرة، 
وتحسين ظروف الناس االقتصادية التي مثلت بيئة مناسبة 

للتطرف والقبول بفكرة الجهاد ضد الدولة.
لذلك وجب عليك اآلن أن تقوم بدور تكفر به عن أخطاء الماضي، 
وتدعو جماعات القاعدة إلى ترك سالحها والخضوع لسلطة الدولة 

وأن ما تقوم به القاعده هو فكر فاسد ال يمت لإلسالم بشئ،وأن جهادهم 
ليس بجهاد ،وان مصيرهم إلى جهنم وليس إلى الجنة وأنهم سيخسرون 
الدنيا واالخرة بأفعالهم البعيدة عن تعاليم الدين السمحاء.. مثل هذه 
الفتاوى هي من ينبغي أن ترفع صوتك بها عاليا وتسير لها المليونيات 
وتهدد بها من يخالفك ،وليس مخرجات الحوار الوطني التي تقول إن فيها 

مخالفة للشريعة، وهي الشريعة بذاتها إذا تبنيت الدعوة لتطبيقها..
واختم حديثي إليك قائلة في مثل هذه المواقف يكون الجهاد الحقيقي 
في إيقاف هؤالء اإلرهابيين الذين يقتلون في جيشنا اليمني ،ويقتلون 
المواطنين وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعًا.. فهل تعرف وتدرك 
أين مواطن الجهاد الحقيقية التي تحتاجها اليمن ...قبل أن تلقى ربك 
وأنت ومن تبع نهجك لم تتوبوا من أفكاركم المتطرفة التى تبرز نتائجها 
اآلن ..والتي تحتاج منك إلى وقفة جادة وشعور بالمسؤولية ينطلق من 
احتياجات اليمن الحقيقية في هذه المرحلة ..وليس من تضخم الذات 

باسم الدين .

العليمي رئيسًا للهيئة االستشارية لمؤسسة 
اليمن للثقافة والتنمية السياسية

عقدت مؤسسة اليمن للثقافة والتنمية السياسية  
بصنعاء لــقــاء تــشــاوريــًا برئاسة مستشار رئيس 
الجمهورية الرئيس األعلى للمؤسسة الدكتور عبدالكريم 
ــجــاز والخطط  ـــك الســتــعــراض تــقــاريــر اإلن اإلريـــانـــي، وذل
المستقبلية للمؤسسة وكذا انتخاب رئيس ونائبين وأمين 

عام للهيئة االستشارية للمؤسسة.
وفي االفتتاح تمت تزكية الدكتور رشاد العليمي رئيسًا 
للهيئة االستشارية للمؤسسة، والدكتور محمد محمد 
مطهر نائبًا للرئيس، وعلوي المشهور نائبًا ثانيًا، والدكتور 
عبدالملك المعلمي أمينًا عامًا للهيئة ، والدكتورة بلقيس 

الحضراني أمينًا عامًا مساعدًا.


