
بدر بن عقيل

(أسئلة)
أصعب األسئلة تأتينا من أطفالنا، فنعجز أحيانًا 

عن الرد.. وأحيانًا أخرى نلجأ إلى الكذب..!!
(وضوح)

توضيح األمرالواضح..أمر عسير وشــاق على 
النفس..!!

قال المتنبي:
 ولـــيـــس يــصــح فـــي اإلفـــهـــام شــيء

ُ
ـــــى دلـــيـــل ـــهـــار إل ـــن إذا احــــتــــاج ال

(حيرة)
من يتركك في رحى الحيرة...ودوامة العذاب..

يطعنك كل يوم من الوريد إلى الوريد..!!
(مرغوب)
 قالوا: (كل ممنوع مرغوب)

قلنا : من يقف حاجزًا أمام رغباتنا... وإشباع 
فضولنا؟

(ميزان)
تعاملنا اليومي يتطلب ميزانًا عادًال.. فال تنَس 

اصطحابه معك.. أقصد ميزان العقل..
(ابتسامة)

تخّيلوا.. كيف سيكون شكل هذا العالم لولم 
تكن فيه ابتسامة ترتسم على وجوه الناس..؟!!

عبدالله الصعفاني

طال انتظارك ..!!

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

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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ــه الحكم الــرشــيــد ال تــتــأخــر.. ألن  أي
تأخرك أصاب الشعب باإلحباط الشديد 

وأطلق أيادي الفوضى بصلف غريب .
ل بــعــضــنــا خـــيـــرًا من  ــقــد تـــفـــاء ¿ ل
احتجاجات الــشــوارع وارتــفــاع حملة 
الدعاية المسنودة بالطبول والمرافع 
فيما عملية االنتقال تتطاول خصمًا 
مما تبقى لنا من الرصيد في بنك األحالم 
الواقعية حيث الصدمة كبيرة من 
شهادات الراصدين المحليين واألجانب 
الذين يــؤكــدون لنا ما صرنا نعرفه ، 
حيث جــرى تفكيك منظومة واحــدة 
للمحسوبية ليتم استبدالها بمنظومات 
تجبر كل من في قلبه شيئًا لله على 
القول : اللهم إنــا نعوذ بك من نفس 
التشبع وتلتهم األخضر واليابس وال 

تدمع.
¿ قالوا للحالمين بالتغيير اصبروا 
وصــابــروا فالفساد مؤقت وهــو إحدى 
ــه ال  ســمــات فــتــرات التحول ، غير أن
مؤشرات على تغيير ولو بطيء .. ما 
يحدث هو التراجع السريع إلى ما هو 
أسوأ رغم أن قرابة ٢٥ مليون يمني 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية تخفف 
هذه الحسرة وهذا التشوش المخيم 

على الزمان والمكان .
ــردي في  ــت ¿ هـــذا الــتــرهــل وهـــذا ال
االقتصاد واألمــن والخدمات بأزماته 
المجتمعية وقبل وبعد ذلك هذا العجز 
فــي استيعاب أمـــوال المانحين صار 
يربك أهل النوايا الطيبة من األشقاء 
واألصدقاء ويعيق أي حماس عندهم .

¿ وحتى أزيدكم من الشعر بيتًا غير 
خاف .. المنظمات الخارجية الداعمة 
تعرف هــذا الفساد تمامًا وتحاول ما 
ه حتى تستفيد من  استطاعت إخفاء
العمل في هذا المجال وتتجنب ضغوط 
الشوارع هناك تجاه أي دعم يذهب إلى 

الفاسدين.
ــد .. طــال  ــرشــي ــحــكــم ال ¿ أيــهــا ال

انتظارك .

عندما يتحول الوطن إلى خارطة كبيرة  ترتدي   
مدنها السواد ويخيم على قراها الليل األليل، 
فالشعب بالتأكيد يتعرض إلبــادة جماعية، والدولة 
تتهاوى من شدة الضربات والطعنات الغادرة التي 

تستهدف اسقاطها.
 عندما يعيش الشعب وســط هــذا الظلم والجور 
والخوف والجوع والترهيب فالبد أن يسقط هذا الوحش 
المرعب، وقــد آن األوان أن يتحرك فرسان المؤتمر 
ويقودوا المعركة انتصارًا إلرادة الشعب اليمني العظيم 
وتطلعاته المشروعة الستكمال بناء الدولة المدنية 

الحديثة.
مهام المؤتمر الشعبي العام في الحاضر والمستقبل 
مهام جسيمة، وعليه يراهن الشعب اليمني الذي أصبح 
يردد في كل مكان وبصوت جهوري «سالم الله على 

عفاش».
إذًا ال يجب على تنظيم بحجم المؤتمر لديه قيادات 
بحجم الزعيم صالح أن يظل حامًال للشموع أو مجرد 
فاعل خير يدل الشعب ويحذره من خطر الوحوش التي 
تختطف الرجال في الطريق المرعب الذي وصلنا اليه.

الشعب اليمني اليوم وهو يزداد التفافًا حول المؤتمر 
وقيادته، يفرض على قيادة المؤتمر أن تتحرك النقاذه 

مــن أبشع كــارثــة مــوت جماعي تتهدده إذا فرضت 
الحكومة زيادة األسعار..

 إن إفشال سياسة تجويع الشعب تعد معركتنا األولى 
وسالحنا القوي لتجفيف أخطر بؤرة تستخدمها قوى 
االرهاب والظالم الستدراج الشباب واستغالل فقرهم 
للتضحية بهم في معارك تهدف الى إقامة مشاريع 

تمزق الوطن والهوية وتضرب النسيج االجتماعي.
إن ما تشهده الساحة اليمنية من أحداث ومواجهات 
وحروب ضارية هي محاوالت لفرض مشاريع مذهبية 
أو مناطقية أو أسرية بالقوة، أو كما يقال بالنار والحديد 

على حساب الدولة اليمنية الواحدة الموحدة.. ومهما 
ــدت هــذه المشاريع متخلفة واعتقدنا أن الزمن  ب
وحــركــة التطور قــد تــجــاوزاهــا وأوهــمــنــا أنفسنا بأن 
الناس لن يتعايشوا أو يقبلوا بهذه المشاريع، فهذه 
أخطاء ستكون عواقبها وخيمة وكارثية على اليمن 
ومستقبله.. وهو ما يفرض على المؤتمر الشعبي العام 
والقوى الوطنية الحية.. قوى الحداثة والتطور، المضي 
خطوات متقدمة في بناء الدولة المدنية الحديثة.. فهذا 
المشروع هو الذي يتطلع اليه الشعب اليمني هربًا من 
مشاريع أولئك الذين يبنون «إمارات» ومحاكم تفتيش 

أو «مزارات».
كل فئات المجتمع وتحديدًا الشباب الذين يمثلون 
أكثر من ٧٠٪ من سكان اليمن يتعرضون اليوم 
لحرب نفسية شرسة تجعلهم يشعرون باإلحباط 
واالنكسار وهم يجدون الساحة الوطنية تعيث فيها 
قوى الظالم وتعبث فيها جماعات االرهــاب فسادًا.. 
أحالمهم وتطلعاتهم تتبدد يومًا بعد آخر أمام تزايد 
انتشار نيران التعصبات المناطقية والمذهبية والقبلية 

والساللية داخل المجتمع بشكل مرعب.
إذًا فرسالة الشارع اليمني عندما يردد «سالم الله على 
عفاش» رسالة واضحة تؤكد تبادل الوفاء بين الشعب 
والمؤتمر الشعبي العام، وهذا الوفاء يجب أن يترجمه 
المؤتمر بشد األحزمة وخوض نضال وطني في مختلف 
الجبهات لقيادة تغيير حقيقي يلبي تطلعات شباب 
اليمن، وينتشلهم من حالة اإلحباط ووقف جلد الذات 
ستغلت من قبل أحزاب 

ُ
شعورًا بالذنب لعفويتهم التي ا

لإلضرار بالوطن.
ــظــروف  الـــشـــارع الــيــمــنــي- بــعــد أن تــهــيــأت كــل ال
الموضوعية والذاتية- يتطلع الى ثورة جديدة يقودها 
المؤتمر الشعبي في بناء الدولة المدنية إلنقاذ الوطن 

ووحدته من المشاريع المتوحشة.

المؤتمر يجب أن يبدد الظالم
ال أن يحمل الشموع..

محمد أنعم

لماذا العجز في الموازنة 
العامة..؟

لماذا هناك عجز في الموازنة العامة للدولة.. إذا كانت الحكومة منذ تشكيلها أوقفت كل    
المشاريع الخدمية والتنموية في البالد.. ولم تدرج أية مشاريع جديدة في موازنة ٢٠١٤م؟
¿  هل سبب العجز في الموازنة العامة ان الحكومة جندت اكثر من مائتي ألف من اإلخوان 

في الجيش واألمن أم أن العدد اكثر ما تسبب في هذا العجز المخيف..
¿  لماذا الحكومة بعد تشكيلها مباشرة رفعت اسعار المشتقات النفطية بنسبة ١٠٠٪.. 

فأين ذهبت مبالغ الزيادة في اسعار المشتقات النفطية..؟
¿  لماذا العجز في الموازنة.. إذا كانت الحكومة أنفقت مخصصات البرنامج االستثماري 

ألغراض حزبية..؟!
¿  لماذا العجز في الموازنة العامة.. إذا لم تستورد اليمن محطات كهربائية تعمل بالطاقة 

الذرية أو الرياح أو الفحم.. والتزال تعيش ظالمًا مخيفًا..؟
دمت 

ُ
¿  لماذا العجز في الموازنة إذا كانت الحكومة حتى أطقم األمن وسيارات المسؤولين ق

من قبل االشقاء؟!
¿  لماذا العجز في الموازنة العامة وقد أغلقت وزارة المالية مستشفيات وصادرت موازنات 

اقسام غسيل الكلى ومنعت نشر االعالنات أو االشتراكات في الصحف..؟
¿  لماذا العجز في الموازنة إذا لم تلتزم الحكومة بتسديد ما على بالدنا من اقساط وفوائد 

الدين الخارجي..؟
¿  لماذا العجز وكل موازنات الجامعات تم تخفيضها إلى النصف، ورفضت الحكومة منح 

األكاديميين حقوقهم وكذلك تثبيت المتعاقدين..؟
¿  لماذا العجز وتكاليف مؤتمر الحوار الوطني جاءت من الخارج ولم تصرف من الموازنة 

العامة..؟
¿  لماذا العجز والصرف من االحتياطي العام طالما والحكومة لم تعوض أصحاب المنازل 
المتضررين خالل األزمة، ولم تدفع تكاليف عالج ضحايا األزمة أو تدفع تعويضات ألصحاب 

المحالت التجارية الذين فقدوا كل ما يملكون واصبحوا فقراء في يوم وليلة..؟!
¿  لماذا العجز في الموازنة.. وأين ذهبت قيمة المنحتان المقدمتان لبالدنا من خادم الحرمين 
الشريفين ورئىس دولة اإلمارات العربية المتحدة وتقدر قيمة منحة الملك عبدالله بحوالي 

٢ مليار و٨٠٠ مليون دوالر؟
¿  لماذا العجز في الموازنة.. إذا كانت قيمة دعم المشتقات النفطية والبالغة اكثر من ٣٣٠ 

مليار ريال مرصودة في موازنة ٢٠١٤م؟
¿  لماذا العجز في الموازنة العامة إذا كانت الموارد العامة المرصودة في الموازنة تقدر بـ٢٫٢ 

تريليون ريال والنفقات ٢٫٨ تريليون؟
¿  لماذا العجز في الموازنة إذا كانت حكومة باسندوة لم ترفع مرتبات موظفي الدولة أو تزيد 
ات  عدد حاالت الضمان االجتماعي جراء ارتفاع األسعار وتدني مستوى المعيشة، وهي اإلجراء

التي كانت حكومات المؤتمر تلتزم بها للتخفيف من معاناة المواطنين؟
¿  لماذا العجز في الموازنة العامة إذا لم تقم الحكومة بأي توظيف جديد للخريجين 
الجامعيين وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب اليمني إلى ٦٠٪ من الذكور واالناث..؟
¿  أين تذهب عائدات النفط والغاز خصوصًا واليمن رفعت اسعار بيع الغاز الطبيعي 

المسال.. وكيف للحكومة ان تعجز عن تغطية قيمة استيراد المشتقات النفطية..؟!
¿  العجز في الموازنة.. كذبة كبرى!

 محمد شرف الدين

المؤتمر يكّرم األديب والكاتب عبدالباري طاهر

بن دغر: المؤتمر يؤمن بحرية الكلمة وسيظل مدافعًا عنها

أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغــر- األمين العام   
المساعد- أن المؤتمر الشعبي العام سيظل حاميًا 
للكلمة ومدافعًا عنها وحريتها مهما كان االختالف والنقد 

من رواد الكلمة...
جاء ذلك خالل تكريم الدكتور بن دغر ومعه األخ فاهم 
الفضلي مدير المكتب الفني بمكتب رئيس المؤتمر، المفكر 

عبدالباري طاهر بدرع المؤتمر الشعبي العام..
وفي الحفل الذي أقامه ملتقى أبناء تهامة بالتعاون مع 
وزارة الثقافة االثنين الماضي بمناسبة اختيار الكاتب 
عبدالباري طاهر ضمن أهــم مائة شخصية تدافع عن 

الحقوق والحريات في العالم.. أشاد الدكتور احمد عبيد 
بن دغــر بـــاألدوار الوطنية لعبدالباري طاهر ونضاالته 
الكبيرة كواحد من رعيل مختلف أخذ على عاتقه حمولة 
من القيم الوطنية واإلنسانية النبيلة، وخاض ارهاصات 
الحركة الوطنية بكل تجاذباتها ورسخ المسافات من الضوء 

والجمال والحكمة..
 وقال: إن الناقد والمفكر عبدالباري طاهر واحد من العمالقة 
الكبار الذين التصقوا بالفعل النقابي وتحديداً  اتحاد األدباء 
والكتاب اليمنيين الذي كان طاهر أحد أعمدته الصلبة، وعاصر 
كثيرًا من التحوالت والصعوبات واإلشراقات وكان مرتبطًا 

بن عمر.. قرضاوي الدوحة الجديد
واضح جدًا أن المبعوث الدولي جمال بن عمر يعاني من نفس   

مرض االخــوان.. فمنذ بداية األزمة وهو يتردد على الدوحة 
إليصال رسائل واضحة للرياض.. يتعمد ذلك من خالل المهام السرية 
التي تجعله يتردد على الدوحة تحت مسمى «قناة الجزيرة» وهو يدرك 

أن ال عالقة للدوحة بالمبادرة وال بالتسوية.
جمال بن عمر وبرغم تقليص مهامه اال أنه ال يريد أن يكون بحجم 
المبعوث الدولي األخضر االبراهيمي، ويصر على أن يكون نسخة 

جديدة لالخواني المتطرف قرضاوي الدوحة.

١٧٠٠ سيارة للحكومة في ٥ أشهر!!

خالل الخمسة األشهر األولى من هذا العام اشترت حكومة الوفاق   
حوالي ١٧٠٠ سيارة جديدة.. طبعًا الحكومة عندما تجوع 

تجرع الشعب.. وهي تدرك ان الفقر يفتك بالمواطنين..
كان األولى بالحكومة ان تعلن التقشف أوًال، ال أن تشتري سيارات 
ر 

ّ
فارهة والشعب يتضور جوعًا.. فهذا يجعل العالم يــزدري ويحق

الحكومة.. فما بالكم بالشعب..؟!

شركة الغاز.. لبيع 
العبوات الناسفة

تتزايد اعداد ضحايا انفجارات اسطوانات الغاز   
المنزلي إلى درجة تفوق ضحايا قناصة الدراجات 

النارية..
شركة الغاز ومن لف لفها يتحملون مسؤولية كبيرة 
في تزايد اعداد المحترقين بسبب بيع اسطوانات غاز 

تالفة وخالية من مادة «الميثان»..
وإذا أصــر مسؤولو شركة الــغــاز على بيع عبوات 
ناسفة للمنازل باسم اسطوانات غاز.. دون وقف هذا 
االستهتار بحياة الناس.. فعلى أسر الضحايا ان يطالبوا 
الشركة بمعالجة أهاليهم في قسم الحروق المكتظة 
بالضحايا.. حيث اصبحت اسطوانات الغاز تباع وليس 

فيها أية معايير السالمة..!!


