
< كلما قلنا استفادت األحزاب السياسية من التجارب كلما قدمت 
بعـــض تلك األحـــزاب براهين عملية علـــى غبائها وعـــدم قدرتها 
على مغادرة الفشـــل بل واالصرار عليه والعمل على تعميق الحقد 
والكراهية مع اآلخر بنفس عدواني يبعث على األســـى الذي بلغته 
بعض تلـــك األحزاب التي لم تفهـــم من الحزبية غيـــر الغاية تبرر 
الوســـيلة، ولم تنتج غير التقليد األعمى ومحاكاة الغير بما يشـــوه 
صورة إنسان اليمن ويلصق العيب فيه من خالل التعميم الذي يعمد 
الحاقدون على تاريخ اليمن إليه بهدف النيل من الحضارة اإلنسانية 

وقوة التأثير التي خلدها اليمنيون األوائل.
إن عدم االستفادة من تجارب الحياة السياسية من العالمات الدالة 
على عدم بلوغ درجة النضج السياســـي وأن تفكير تلك القوى التي 
وصلت إلى الســـلطة عبر فوضـــى التدمير فـــي ٢٠١١م ال يتعدى 
ة إلى تاريخ  حدود المكاســـب المالية والتنكيل باآلخر وتعمد اإلساء
نضاالت الشرفاء والنبالء من أبناء اليمن الواحد والموحد من أجل عزة 
وشموخ اليمن، بل ان تلك القوى التي ال تؤمن باآلخر تدرك أنها قد 
فشـــلت تمامًا في انجاز أي شـــيء جديد يخدم الصالح العام، ولذلك 
تسعى إلى تغطية فشـــلها بالســـطو على التاريخ وعدم االعتراف 
بأصحاب االنجاز، واألكثر من ذلك محاولتها بقوة نسب تلك االنجازات 
لنفسها دون حياء من الله والناس أجمعين الذين يدركون الحقيقة 

ويعيشونها واقعيًا..
لقد شـــاهد المراقبون السياســـيون والمفكرون المهتمون بالشأن 
اليمني احتفاالت الشعب اليمني بالعيد الرابع والعشرين للجمهورية 

اليمنية التي بـــزغ فجرها الجديد في الـ 
٢٢ مايـــو ١٩٩٠م، وألن القائميـــن 
على وســـائل اإلعالم الرسمية مصابون 
بانفلونـــزا الربيـــع العربـــي فقـــد الحظ 
المراقبـــون فـــي الداخل والخـــارج حالة 
الســـطو علـــى التاريـــخ واإلقـــدام على 

محاولة تغيير حقائقه..
د القناعة بأن هذه القوى 

ّ
األمر الذي ول

الظالميـــة التمتلك مشـــروعًا حضاريًا 
إنسانيًا غير مشـــروع الدمار الشامل الذي رسمه أعداء اليمن خارج 
حدوده الجغرافية، وأن أولئك المعنيين ال يجيدون غير التشـــويه 
ة إلى التاريخ دون أن يدركوا أن العالم بأسره يعرف الحقيقة  واإلساء
وأن من المستحيل حجب ضوء الشمس أمام تلك الحقائق الناصعة..

لقـــد اســـتطاع البعض مـــن النـــاس أن يصبر نفســـه على ســـماع 
ات العنترية والكـــذب الفاجر في البرقيـــات والكلمات التي  اإلدعاء
ات الكواكـــب األخرى غير  صـــورت اليمن وكأنه قـــد نقل إلى فضـــاء
المرئية، ولم يدرك الذين يصوغون كل ذلك الكذب أن الشعب على 
أرض الواقع يعيش المر في البحث عن المشـــتقات النفطية والماء 
والكهرباء ولقمة العيش، ويبدو أن الذين يقومون بذلك يعيشـــون 
خلف جدران حديدية تحجـــب رؤيتهم لمواقع الحيـــاة، هذا األمر 
جعل المواطن الذي يعيش الحقيقة يتندر على ذلك الكذب ويطلق 

عليه «الكذب المسبل»..

ة أولئك  إن المستنيرة عقولهم يدهشون من جراء
المهووسين بالمديح الكاذب واإلدعاء الباطل، بل 
ويحذرون مـــن مغبة االســـتمرار في هـــذا النهج 
التضليلـــي الـــذي اصبح غطـــاًء إعالميًا لممارســـة 
الفســـاد الذي أنهك قـــدرات الدولـــة وفكك عرى 
القـــوة القومية للجمهورية اليمنيـــة وعزز ثقافة 
الغدر والسطو على مقدرات الشعب وقّوى ثقافة 
الحقد والكراهية وافسد اخالق المجتمع وتعدى 
على مكارم األخالق وأساء إلى األلق اليماني ونغص 
فرحة أبناء اليمن من الداخل والخارج بالعيد الرابع والعشرين لقيام 

الجمهورية اليمنية..
ة على الســـطو  إن المنصفيـــن قد اصابهـــم الذهول من قوة الجراء
الممنهج وخلق لديهم االعتقاد بأن تلك القوى الضاللية ال تتحرك 
بدون أجنـــدة خارجية تعمل علـــى تنفيذها إرضاًء ألعـــداء الوحدة 
اليمنية، ورغم ذلك إّال أن اليمنيين األحرار قد احتفلوا بطريقتهم 
الوطنية التي اعتاد عليها الشعب ورسمت في وجوه اليمنيين كافة 
الفرحة وزرعت البسمة على شفاة أبناء الوطن وأعطت أمًال فسيحًا 
في زوال هـــذه الغمة، وحثت الجماهير علـــى المزيد من االعتصام 
بحبل الله المتين فـــي النضال من أجل الوصول إلى حق الشـــعب في 
االختيار الحر عبر االنتخابات العامة الهدف االســـتراتيجي ألحرار 

اليمن بإذن الله.

13رأي

بعد أن انتشر تسجيل محادثة أحد الوعاظ وهو يواعد 
فتـــاة صغيرة بحديث فاحش تعف األذن عن ســـماعه 
والفتاة تستدرجه إلى مدينة مكة حيث موقع اللقاء، كان 
باإلمكان أن تنتهي الحكاية عنـــد هذا الحد من األخطاء 
البشـــرية، لكن الفادحة خـــروج محاٍم لـــه -ال يقل عنه 
فحشًا في القول- يرعد ويزبد ويتوعد، واصفًا ما حدث 
لموكله بأنـــه مؤامرة ضد أهل الدين قام بها جماعة من 
الليبراليين فـــي البالد، أخذ يهددهـــم ويتوعدهم بأن 
ينشـــر لهم صورًا وتسجيالت فاســـقة، على اعتبار أن 
هذا هو الحل عنده، فهو يحتج على التشهير بتشهير 

مقابل.
ال أفهم لماذا يهب بعض الناس يدافعون عن جرائم 
أخالقية لمجرد أن الواعظ معروف لديهم، مثلما فعلوا 
حين سرق أحد الوعاظ المشهورين محتوى كتاب من 
إحـــدى الكاتبـــات الســـعوديات التي ال تنتمي، بحســـب 
معرفتهم، ألعدائهم من الليبراليين، بل إنها من مريدي 
هذا الشيخ وأهدته كتابها لتستأنس برأيه، ثم تبّين بعد 
حكم وزارة اإلعالم أن ما نسبته ٩٠ في المئة من كتابه 

منقول مـــن كتابهـــا. وال 
أفهم كيف يدافع بعض 
الناس عن قاٍض ارتشـــى 
بمئـــات المالييـــن فـــي 
قضية شـــهيرة ثم زعم 
في دفاعه أن جنيًا تلّبسه 
وأمـــره بقبـــول الرشـــوة، 

م الجني وُبّرئ القاضي. وال أفهم   كيف   يكذب   الناس   فجرِّ
 آذانهم   ويصدقون   الواعظ   الذي   ارتكب   فعالً   فاحشـــًا،  
 وهو   الذي   صدع   الدنيـــا   بأن   الليبراليين   الذين   يدافعون  

 عن   حقوق   المرأة،   يحثونها   على   الفاحشة . 
اليوم يخـــرج علينا محامي هـــذا الواعظ يهدد بفضح 
الليبراليين ونشـــر صورهـــم وهم يمارســـون الرذيلة. 
المحامي القدير لم يقف عند تهديداته، لكنه أخذ يتلو 
عظة تشـــبه عظة زمالئه من المحتسبين، وجعل من 
يندد بفعل موكله عـــدوًا للدين، بل ووصف من هاجمه 
بأنه خروج عـــن طاعة ولي األمر، ومن يخرج عن طاعة 
ولي األمر - والكالم ال يزال للمحامي القدير- يخرج عن 

طاعة الله ورسوله. وال 
أدري كيـــف يتفق هذا 
الـــكالم مـــع حمالتهم 
لتـــي  ا بية  حتســـا ال ا
أوجعـــوا رؤوســـنا بهـــا 
ورؤوس المسؤولين في 
الـــوزارات والجامعات، 
فهـــم منذ أيام خرجوا للمرة العاشـــرة يحتســـبون ضد 
تعيين نساء في مجلس الشورى، على رغم أن هذا القرار 
كان قرار »ولـــي األمر« الملك عبداللـــه، الذي أعلن فيه 
أنه اتخذ القرار بعد مشـــاورته مجموعة من هيئة كبار 
العلماء، أفال يعد احتسابهم ضد هذا القرار خروجًا عن 
والة األمر أيهـــا المحامي القدير؟ وحيـــن وقفوا صفوفًا 
وجماعات أمام الديوان الملكي كـــي يحتجوا ويهاجموا 
برنامج خـــادم الحرمين الشـــريفين البتعـــاث الطالب 
للجامعات فـــي الخـــارج، أال يعد هذا خروجـــًا على والة 
األمـــر وعصيانًا أيهـــا المحامـــي القدير؟ وحيـــن دخلوا 
جماعـــات على وزيـــر العمل مرارًا وضايقـــوه وهددوه 

بأنهم ســـيدعون عليه بـــأن يصيبه الله بالســـرطان إن 
طّبق قرار بيع النساء في المحال، أليس هذا خروجًا على 
والة األمر وعصيانًا أيها المحامي القدير؟ وحين دهموا 
معرض الكتاب السنوي وهاجموا وزير اإلعالم وشّنعوا 
عليه وأرهبوا دور النشـــر ودهموا المحاضرات، أال يعد 
هذا خروجًا علـــى والة األمر؟ وحين هاجمـــوا مهرجان 
الجنادريـــة، ألم   يكن   في   هـــذا   خروجًا   علـــى   والة   األمر  

 وعصيانًا؟
وعلى رغم أن القائمة تطول وال تتسع لها مقالة، فإن 
ال شيء يعادل صمتهم المريب على جماعة »القاعدة« 
و»داعش« التي ال يرونها سوى فئة ضالة يجب أن ندعو 
لها بالهدايـــة ال غير، أما الليبراليـــون فيجب أن يحرقوا 
وأن تقصَّ رقابهـــم. المحامي القدير تفّوق على زمالئه 
من المحتسبين   هذه   المرة   بأن   اتهم   الليبراليين  » بأنهم  

 يأكلون   الساندويش   وهم   واقفون «. 
يمكننا   أن   نقبـــل   التهم   كلها   إال   أن   يتهمنـــا   أحد   بأننا  

» نأكل   الساندويش   ونحن   واقفون «. 
 * عن   جريدة   الحياة

 <  االخوان   فـــي   اليمن   وفي   عدة   تصريحات  
 يصرون   على   عدم   وجود   شيء   اسمه   القاعدة  

 وإنما   هي   قاعدة   النظام   السابق . 
عجبـــًا لهـــم يتباكـــون اليـــوم علـــى الحملة 
العســـكرية ضـــد القاعـــدة فـــي المحافظات 
الجنوبيـــة ويطالبـــون فخامـــة االخ رئيـــس 

الجمهورية بالتفاوض معهم ويحملون الدولة 
من التداعيات الحقًا متناســـين تلك الجرائم 
التي ارتكبتها هـــذه الجماعة في حق الوطن 
وجيشـــه خصوصًا ميدان الســـبعين ومجمع 
العرضي   والمناطق   العســـكرية   وقتل   الجنود  

 والضباط   في   النقاط   والمواقع   والشوارع .. 

اكيـــد شـــعر االخـــوان بـــأن  زمـــن الكـــذب 
والتضليل على الرأي العام قد ولى.. وان الدولة 
عازمـــة ومعها الجيش واألمن وكل الشـــرفاء 
مـــن ابناء هـــذا الوطـــن على تطهيـــر الوطن 
من شـــرهم الذي الحق بالبالد اضـــرارًا كبيرة 

صـــًا  خصو
في الجانب 

االقتصادي واالمني وشـــوهوا كل االخالقيات 
التي جـــاء بها   ديننـــا   االســـالمي   الحنيف   دين  

 المحبة   والتسامح   والخير   والكرامة . 
فلهـــم   الخـــزي   والعـــار   ولمـــن   ســـاندهم  

 وايدهم .. 
والمجـــد   والخلـــود   ألبنـــاء   قواتنا   المســـلحة  

 واألمن   والشرفاء   من   ابناء   الوطن   
عاشت   اليمن   موحدة   حرة   طاهرة   مطهرة  
 مـــن   رجـــس   االخـــوان   وجناحهم   العســـكري  

» القاعدة «. 

بداية أشــكر االســتاذ شــوقي القاضي عضو مجلس النواب الذي 
تناسى ان الحكومة كانت االسبوع الماضي في مجلس النواب وخالفته 
 ومضمونًا بشأن ما تفتق به ذهنه متأخرًا من تهم وذكر أرقامًا 

ً
شكال

كلها ال تمت الى الحقيقة بصلة، وبالتاكيد فإن مجلس النواب وجهاز الرقابة 
والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد يحتاجون الى علماء لتحليل 
األرقام التي أوردها النائب شوقي القاضي الذي نبه هذه الهيئات الى أن هناك 
فروقات فــي موارد النفط لم ترد في ميزانيــة الدولة خاصة وقد تحدث عن 
حرمان الخزينــة العامة من ١٥ مليون دوالر يوميًا جــراء تفجير أنبوب نفط 
مأرب، واذا ضربنا ذلك في ٣٦٥ يومًا في الســنة فسيكون المبلغ ٥ مليارات 
و٤٧٥ مليون دوالر، وهذا الرقــم يعادل االيرادات الذي تضمنتها الموازنة 
 ومــن كل المحافظــات، ولكــون التفجيرات 

ً
العامــة للدولة مــن النفط كامال

تستهدف أنبوب مأرب فقط فإننا نتســاءل أين ايرادات حضرموت وشبوة 
من النفط؟.. هل تســرق وتقدم لحزب االصالح والنافذيــن فيه؟.. إذًا وزير 
المالية يجب أن يحاكم مرتين.. مرة ألنه لم يشتِر  كمية المشتقات النفطية 
ويقدم الدعــم الذي تضمنته الموازنــة العامة للدولة فتســبب في كل هذه 
االزمة الموجودة في البلد ودمر الزراعة والصناعة والمياه والنقل والكهرباء 
 
ً
وأحرم ٦٠٪ من ســكان اليمن العاملين في الزراعة من لقمة العيش، فضال
عن الشــرائح االخرى.. وثانيًا يحاكم وفقًا ألرقام شوقي القاضي ألن إيرادات 
نفط حضرموت وشــبوة  تصل حتمًا الى عشــرة مليارات دوالر وهذا الرقم 
كفيل بتمويل العجز في الميزانية بدون قيد أو شرط وستحقق البلد فائضًا 
مرتين، مرة بحسب تقديرات شــوقي القاضي أن قيمة نفط مأرب المعتدى 
عليه تبلغ ١٥ مليون دوالر يوميًا، ولو اضفنا عليه نفط حضرموت وشــبوة 
ستقفز إيرادات النفط من ٦ مليارات دوالر كما هو في الموازنة العامة ٢٠١٤ 

الى عشرة مليارات دوالر تلقائيًا..
 الشيء اآلخر أن الموازنة العامة للدولة حددت قيمة برميل النفط ٧٠ دوالرًا 
فيما يباع في الســوق العالمي ما بين ١٠٥ و١١٠ دوالرات، وكان المتعارف 
 عــن الزيادات في 

ً
عليه  أن الفــارق  بين ســعر البيع وســعر الموازنة فضال

االيرادات االخرى تتقدم به الحكومــة بطلب  اعتماد اضافي لمجلس النواب 
فيوجه ذلك الفارق لخدمة التنمية والمشاريع الخدمية..

 فبفضلكم ايها «الثوار» لــم يقدم اعتماد اضافي منــذ  ٢٠١٢ ولم يعلم 
المواطن اين تذهب تلك الفوارق بين السعرين والزيادة في االيرادات االخرى، 
ناهيك عن ٢ مليار و٨٠٠مليون دوالر قيمة النفط السعودي الذي دعمت به 
اليمن في االزمة وأمر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإيداعه لحساب خاص 
 عن 

ً
 من قبل وزير المالية، فضال

ً
لدى البنك المركزي فتم ســحب المبلغ كامال

عدم تنفيذ البرنامج االستثماري المعتمد في الموازنة ومشاريع الخدمات 
والباب الثاني والثالث والرابع والخامس في الموازنة العامة للدولة توقف االنفاق 
عليها كمنجز من منجزات ثورة الربيع العربي وحكومتكم المصانة ووزيركم 
المبجل وأنت تعلم كنائب أن مبلغ الدعم السعودي لم يدرج في أية ميزانية 
على االطالق وان الدستور منع تجنيب اي مبالغ خارج الموازنة العامة للدولة. 

ها الناس ولم تعد 
ّ

اما االسطوانة المشروخة باتهام النظام السابق فقد مل
تنطلي عليهم، كما ان اتهام رئيس الجمهورية ووزير الدفاع هو غباء فاحش 
وأن يصدر منك ذلك وأنت نائب في البرلمان وتهرف بما ال تعرف فتلك مصيبة 

أكبر..

 جديدًا على سرقة أموال 
ً
 اقول شكرًا اســتاذ شــوقي ألنك قدمت لنا دليال

النفط.. نتمنى عليك كنائب وزمالئك النواب ان تتابعوا وزارة المالية لمعرفة 
 عامًا 

ً
مصير تلك االموال ولو ادى ذلك الى استجواب جديد للحكومة كونه ماال

والبرلمانات في العالم وجدت في االصل من أجل الحفاظ على المال العام.
ومن باب االمانة كان عليــك أن تقول للناس: إن أزمة المشــتقات النفطية 
سببها عدم قيام وزارة المالية بشراء الكميات الشهرية المحددة ٢٧٠الف 
طن ديزل و١٢٠الف طن بترول لالســتهالك الشــهري الــذي أعلنت وزارة 
المالية عند مناقشــتها الموازنــة العامة للدولة عــام ٢٠١٤م أنها ملتزمة 
بشرائها شهريًا وانه لن يكون هناك اي تغيير سعري لتلك المشتقات حتى 

نهاية ٢٠١٤م..
يا اســتاذ شــوقي بالتأكيد أن وزير التربية والتعليم ليس له شــأن بأزمة 
المشــتقات النفطية ألنه وزيــر اصالحي لكنه مســؤول عن أخونــة التعليم 

وتبديد امواله. 
وبالتأكيد ان قدوتكم حميد االحمر الذي لم يســدد للدولة ضرائب «سبأ 
فون» وبنوكه وشركاته االخرى لثالث سنوات متتالية تقدر كل عام بين ٢٠ 
الى ٢٥ مليار ريال.. قال وزير المالية المبجل انه رفع عليه دعوى قضائية.. 
وبالتأكيد يا شوقي انك سمعت وقرأت أن شركتي (ام تي إن) و(يمن موبايل) 
بلغت ضرائبهما في العام الواحد قرابــة ٢١ مليار ريال وحميد االحمر قدم 

إقرارًا بـ٣٠٠مليون ريال فقط على «سبأ فون».
وفي االخير.. استاذ شوقي واضح انك مكابر وغير أمين والقسم على الطاعة 
هو فيما يخــص انتماءك لالخوان وليــس على عضويتك فــي مجلس النواب 
وان طاعتك العميــاء للجماعة ال تطبــق عليه وان أميــر الجماعة يطاع وال 
يناقش فقط في الجماعة وليس في مجلس النواب، فراجع ماذا ينص القسم 
الدستوري في مجلس النواب الذي أقسمت عليه. اما االنتماء الوطني فحسبنا 
ا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل اإليمان 

ّ
ان نذكرك بقوله تعالى: «التقولوا أمن

في قلوبكم».. صدق الله العظيم.

علي عمر الصيعري

ال جزى
 الرحمن أعداء 

السالم

ـع يا عنيـــد
َّ
قــــال بوأمجد توق

سيبك العرضه وشفها ما تفيـد
رهــا علينـا بالكــــالم مــا تعبِّ

ال جزى الرحمن أعداء السالم          
*  *  *             

كـم شبعنا ِلحي وشبعنا وعــود
والمطر ما جاء والدنيا رعــود
والغمام أال كما ريش الحمــام

ال جزى الرحمن أعداء السالم          
*  *  *             

مشكلة يا ناس ال قلنا احسمـوا
أمركم يخوه وبالرأي احزموا
وا وأكثركم نيـــام بعضكم لبَّ

ال جزى الرحمن أعداء السالم          
*  *  *            

كم صبرنا كم تحملنا الفــراق
في نكد عشنا وقاسينا المشاق
 الخير يرموا بالسهام

ِّ
وأهل ِقل

ال جزى الرحمن أعداء السالم          
*  *  *            

مـا يمــر اليوم إال والدمـــــاء
في شـوارعنا دماِء األبريـــاء

عبــــرت األيام ما ذقنا المنام
ال جزى الرحمن أعداء السالم          

*  *  *            
ر عالوقود من غبش نسرح ُنطبِّ
ديزلي ، بنزين ، والعالم رقود
ون ضوينا الدار نقعد في ظالم

ال جزى الرحمن أعداء السالم          
*  *  *            

الكروش الحمر تلهــف عالمعاش
والذئاب الغبر تنهش في الكباش
بن والجور ينخر في العظام

ُ
والغ

ال جزى الرحمن أعـداء السالم          
*  *  *            

ال ذكرت العهد ذاك اللي مضى
ى وانقضى

ّ
في هدوء وأمان ول

سال دمعي عا خدودي كالغمام
ال جزى الرحمن أعداء السالم          

*  *  *            
ره المقــــــود هكذا الدنيا تسيِّ

والزمـن ال راح الزم بايعود
با يعود األمن والحق والوئام

ال جزى الرحمن أعداء السالم

عمار سلطان البركاني

شهادتك يا شوقي 
تستوجب محاكمة وزير 

المالية مرتين

د. علي مطهر العثربي

العيد 
الوطني.. 
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