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بدر بن عقيل

6/1  لكم
قــال عبداهللا بن عباس - رضــي اهللا 

عنهما بحق أهل اليمن:
»لــكــم مــن الكعبة ركنها «الــركــن 
اليماني» - ومن السماء نجمها «الشعرى 

اليمانية»- ومن السيوف الصمصامة»
إذن: افتخر وارفع رأسك.. أنت يماني.

6/2  قلم
يقول المثل الشعبي اليمني:

«قلم بيد محرك»
ــه حــال القلم عندما يكون  نعم، ان
رخيصاً، ومــأجــوراً، بل ويكتب عبر ما 

يفرضه عليه «الريموت كنترول».

6/3  المصيبة
كل شيء يبدو صغيراً ثم يكبر، مثل 
كرة الثلج المتدحرجة تماماً، إالّ المصيبة 

فإنها تبدو كبيرة.. ثم تصغر..!!

6/4  المضرة
تأتي المضرة من جليس السوء...

قال الشاعر:
من لم تجانسه احذر تجالسه

ما أذهب الشمع إالّ صحبة الفتل

6/5  القرار
القرار الشجاع، ال يصدر إالّ من عقل 

حكيم، وراجح.

6/6  كلمات
أعمق كلمة هي.... النفس
وأقوى كلمة هي.... الحق

وأوسع كلمة هي.... الصدق 
وأحسن كلمة هي....الوفاء

وأرق كلمة هي....الحب

عبداهللا الصعفاني

هل بدأ اإلخوان معركتهم مع هادي بالقرارات الرئاسية   
األخيرة التي صدرت متضمنةً إخراج العميد أحمد علي 
عبداهللا صالح _قائد الحرس الجمهوري «سابقا»- من الحياة 

العسكرية..
وإبــعــاده مع عــدد من أســرة الرئيس صالح عن العمل 

السياسي- بشكل مؤقت_ وحتى انتهاء الفترة االنتقالية؟
انتهت معركة اإلخوان مع صالح و(عائلته) ..

وما رفع مخيم االعتصام ومنصته (التابعة لإلخوان) .. وزفاف 
نجلي حميد (كمحاولة للتسويق النتصار) ، إال مؤشرات على 

ذلك .
لتبدأ معركة اإلخــوان الجديدة أمام القوة الوحيدة التي 
ما زالت تحول دون سيطرتهم على مفاصل السلطة (على 
الطريقة المصرية) وبشكل كامل .. وتلك القوة هي الشرعية 
الدستورية الوحيدة في البلد المدعومة إقليمياً ودولياً والتي 

يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي .
معركة اإلخوان الجديدة مع الرئيس هادي لن تأخذ طابع 
المواجهة المباشرة كما حدث مع الرئيس صالح عبر إثارة 
الشارع وتنفيذ اإلعتصامات المنادية بإسقاط النظام وإثارة 
الفوضى.. ولكن باتباع سياسة «عض األصابع» والضغط 
على الرئيس هادي إلضعافه وسلب صالحياته والسيطرة 

على قراراته..
وما يحدث من :

_ استهداف لشبكات الكهرباء
_ التصعيد على محافظ تعز _ شوقي هائل 

_ انسحاب أحمد الصريمة من مؤتمر الحوار _ بعد لقاء مع 
حميد األحمر

_ سفر باسندوة _ وما يعنيه من شلل لـ حكومة الوفاق 
الوطني

ما هي إال مؤشرات عن آلية وشكل الحرب التي يقودها اإلخوان 
ضد الرئيس هادي والتي قد تنجح ما لم يعِ المؤتمر الشعبي العام 
ظروف وقواعد اللعبة الجديدة .. ليجري تجاوز تداعيات األحداث 
التي شهدتها البالد منذ االنتخابات المبكرة ،، وما خلفته من 
تداعيات داخل البيت المؤتمري ومعسكر الشرعية الذي يواجه 

مخطط ال يقل خطورة عما واجهه العام ٢٠٠١١م.

بدء معركة اإلخوان مع «هادي»

يتواصل العدد القادم

السعيد تصدر جديد الفنان أيوب طارش العبسي
توفيق الشرعبي

أصدرت مؤسسة السعيد للعلوم  
والثقافة كتاباً يحتوي على االعمال 
الغنائية للفنان الكبير أيوب طارش عبسي.
وأوضح األخ فيصل سعيد فارع -مدير 
عــام المؤسسة- فــي بــالغ صحفي أن 
الكتاب بعنوان (أيـــوب طــارش 
العبسي لسان الوطن والحب) 
ويحتوي على جل أعمال 
الفنان القدير أيوب طارش 
باالضافة الى تعليق عن 
بــعــض االغـــانـــي بقلم 

الفنان أيوب يروي فيها مخاضات االغنية 
وظروف والدتها وما اعتورها من ارهاصات 
(لحنية) حتى خرجت بتلك الصورة.. كما 
اشتمل الكتاب على صور تروي جزءاً من 

سيرة أيوب ومسيرته الفنية..
مشيراً الى أن الكتاب يعد اضافة نوعية 
للمكتبة الفنية واألدبية، سيستفيد منها 
الباحثون والفنانون والمهتمون بشكل عام لما 
فيها من الفائدة التي تخدم الحركة الفنية في 
بالدنا، وباعتبار الكتاب يخص أحد أبرز رواد 
األغنية اليمنية واألنشودة الوطنية وقامة 
إبداعية أثرت الحركة الفنية والثقافية على 

مستوى الوطن.

جامعة اإليمان تستقطب طالب المدارس
ــددون فـــي حــزب    ــش ــت ــم ال

االصالح لم يكتفوا بتسليم 
الــمــدارس الحكومية لمديرين 
عائدين من افغانستان وعتاولة 
المعاهد  العلمية.. بل لقد وصل 
األمر بهم الى إجبار طالب وطالبات 
العديد من مدارس أمانة العاصمة 
ــارة جامعة االيمان سراً  على زي
ــور.. كما  وبــدون علم أولياء األم
حــدث مع طالبات مدرسة رقية 
للبنات «أساسي -ثانوي» االسبوع 

الماضي.. وهي فضيحة تكشف أن 
االصالح يمارس سياسة حزبية في 

المدارس.
تعصب  فــي  ليست  والمشكلة 
مــديــرة الــمــدرســة بــل إن وزيــر 
التربية نفسه يقف وراء جريمة 
اقتحام مكتب تربية تعز وتسليمه 
لمليشيات االصــالح المتشددة.. 
هذا وغيره يتطلب وقفة وطنية 
مسؤولة النتزاع ألغام اإلصالح من 

عقول األجيال.

ناقش مجلس األمن   
األربـــعـــاء الماضي 
جرائم العنف الجنسي الذي 
تتعرض له السوريات.. إن 
عــار فــي جبين البشرية 

وكل العرب..
بل وأبشع جرم هو فتاوى 
المحسوبين على االسالم 
من أحفاد بــان العلقمي 
بــنــمــوذج فــتــوى «نــكــاح 
المجاهدات».. وبعيداً عن 
المغالطات نقول وببساطة 
لو كــان النظام السوري 
ــوض حـــرب الجنس  ــخ ي
والشذوذ لمارس ذلك مع 
اخواتنا السوريات طوال 

السنوات الماضية.
فــال داعــــي لــألكــاذيــب 
ن  أ يستطيع  ال  لم  لعا فا
ــورط دول الغرب  ينكر ت
في انتهاك أعــراض بنات 
ـــســـوري.. وال  الــشــعــب ال
ينكر  أن  حــد  أ يستطيع 
فتاوى رجــال دين أباحوا 
ــنــات الشعب  أعــــراض ب

السوري بدعوى الجهاد.
ــذه  ـــل ه ــد ك ــع ــــرى ب ت
ــة ثــورة  الفضائح عــن أي
ـــالق  ــم وأخ ــي وجــهــاد وق
يتحدث أولئك المجرمون 
وهم باسم الدين أباحوا 

األرض والعرض..

اغتصاب السوريات..

ناقش مجلس األمن 

الحــرب القــذرة

نصيحة اإلغريق لليمن
الواقع المؤلم الذي يعيشه اليمنيون .. يوجب على القيادة  

السياسية ان تحذر من ناكثي الوعد والعهد.. وتستفيد من 
دروس االزمة.. حتى ال تتكرر المأساة ثانية.. فقد سبق للغراب ان 
كررها في االدب االغريقي في  حكايات «ايسوب» الخرافية  والتي 
تقول: وقع الغراب في شرك، فنذر أن يضع البخور في معبد اإلله 
أبوللو إن أنقذه.. لكن عندما أُستجيب دعاؤه وتم انقاذه من األسر 

نسي الغراب وعده..
ومرت االيام ووقع الغراب في الشرك مرة أخرى، لكنه هذه المرة لم 
ينذر شيئآ ألبوللو، وانما نذر ان يقدم قرباناً لإلله هرميس، غير ان 
هرميس  قال له : «أيها الوغد ! هل تعتقد انني أثق بك بعد ان نكثت 

وعدك مع أبوللو؟»..

 يا حامل األثقال..!!

وكانت هذه األغنية إعالن رفض واضح لتكريس العديد من 
السلطات والمسؤوليات في شخص واحد، وهذا يعتبر نقداً بناء 
ومسؤوالً، لكن يقال إن ذلك المسؤول منع بث تلك األغنية.. 
واعتقد أن بإمكانه تحمل أثقال المسؤوليات كلها وتجاوز 

«النجود.. والسهول والجبال..»
ولم تمض بضع سنوات 
حتى تفجرت األوضـــاع 
في المحافظات الجنوبية 
وتحولت عدن الى بحيرة 

ممتلئة بدماء األبرياء.
 اليوم المؤتمر الشعبي 
ـــى أن  ــام بــحــاجــة ال ــع ال
يتوقف أمام مدلول هذه 
األغنية كثيراً.. إن كانت 
الرواية صحيحة.. ويدرك 

أن الرحلة صعبة وحمل األثقال في هذه المرحلة المليئة بالحفر 
والمطبات واأللغام واألشباح مهمة شاقة.. لذا البد أن تخفف 
األحمال على البعض وإن كانوا أهالً لذلك.. حتى نضمن أن 
المؤتمر سيؤدي واجبه الوطني والتنظيمي كحزب معاصر يصنع 
القيادات الميدانية والسياسية الفذة، ويعد قادة المستقبل ايضاً 
للتنظيم وللدولة كذلك.. ألن االعتماد على أشخاص هم أنفسهم  
يخوضون معارك الحوار في مؤتمر الحوار، وفي الحكومة وفي 
البرلمان وفي.. وفي.. الخ، أمر يثير القلق والخوف على المؤتمر 
الشعبي العام الذي يجب أن يعلن حالة استنفار استعداداً لخوض 

االنتخابات التي توشك أن تقرع أبوابنا..
وما يحز في النفس أن معظم رؤســاء فــروع المؤتمر في 

المحافظات يشاركون في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيستمر 
ستة أشهر، هذا في الوقت الذي لم يتبق النتخابات ٢٠١٤م 
إال عشرة أشهر تقريباً، وهذا يعني أن الساحة ستكون خالية 
لآلخرين والذين يستعدون ميدانياً لخوض االنتخابات القادمة 
بوتيرة عالية، سواء من خالل تغيير مديري المديريات أو القيادات 
األمنية أو بتجنيد الشباب وإقصاء أعضاء المؤتمر، هذا عالوةً على 
استغالل المال العام واإلعالم الرسمي ومنابر المساجد لمواصلة 

التحريض ضد المؤتمر.
اليوم مازال بإمكان المؤتمر أن يثبت أنه األقوى والبد أن 
يبرهن على ذلك للداخل والخارج في انتخابات ٢٠١٤م ويؤكد 
أن شعبيته حاضرة بقوة في الميدان، وهذا هو رهانه الوحيد.. 
وإلسقاط المزاعم التي ظل أصحابها يتقولون إن فوزه في 
االنتخابات السابقة كانت بسبب سوء استغالله للمال واإلعالم 
والجيش واألمن.. وهذا يتطلب من المؤتمر إعادة النظر في 
أدائه ميدانياً وأال يظل يتحرك في إطار العاصمة أو يكرس جهده 
لصفحات الفيسبوك، في الوقت الذي تعيش اليمن بدون كهرباء 
واليمنيون ال يملكون االنترنت.. وهذا يعني أن رسالته البد أن 

تصل عبر عدة أساليب.
صراحةً انني قلق من االنتخابات القادمة إذا ظل نشاط المؤتمر 
محصوراً في العاصمة خصوصاً وأن مسؤولي لجنة االنتخابات في 

أغلب المحافظات أصبحوا من حزب واحد.
ولعل األسوأ من هذا أن  المؤتمر الشعبي العام حتى اآلن لم 
يحدد مواقفه الوطنية  بشجاعة  ووضوح من القضايا المطروحة 
أمام مؤتمر الحوار وخصوصاً المتعلقة بالقضية الجنوبية 
ومشكلة صعدة، ونظام الحكم والدستور وغيرها، وهذا التردد 
قد جعل المؤتمريين يشعرون بخيبة أمل وتساورهم الشكوك 

بأنه يتم دفعهم الى الصفوف الخلفية وسحب البساط من أيديهم 
وترك اآلخرين -باسم استكمال مهام الثورة- يتقدمون الى األمام 
حاملين شعارات براقة لمغالطة الجماهير بأنهم قوى التغيير 
وبناة المستقبل ومحاربو الفساد والمدافعون عن آمال وتطلعات 

الشعب.. والخ.
أقول: إن جماهير الشعب خرجت الى الميادين والساحات تتحدى 
الرصاص والموت دفاعاً عن المؤتمر والشرعية الدستورية 
والقيم والمبادئ التي حملتها قياداته وجسدتها قوالً وعمالً في 

ظروف تختلف تماماً عن واقعنا الذي نعيشه.
وإذا لم يدرك المؤتمر حقيقة هذه التحديات واستمر يقف 
متفرجاً إزاء مشكلة تزايد رقعة الفقر الذي ينهك الشعب اليمني، 
وال يحرك ساكناً أمام النهب المنظم للمال العام.. وال تستنفر 
قياداته أمام مسلسل اغتيال أعضائه وأنصاره.. وإذا واصل 
الالمباالة عن جرائم إقصاء إعضائه من الوظيفة العامة وتسريح 
الجيش واألمن..  وإذا لم يتبن المؤتمر الدولة المدنية والحكم 
الرشيد ودولة النظام والقانون ويطرح مشروعاً يجسد المواطنة 
المتساوية.. إذاً فعماذا يدافع المؤتمر الشعبي العام، وما هي 
القضية التي تجعل أعضاءه 
وأنصاره وجماهير الناخبين 
يدلون بأصواتهم لمرشحيه 

في االنتخابات القادمة..؟
مركزية تقتل الفروع

إن المؤتمر الشعبي العام، 
مطالب بأن يواكب التغيير 
لمركزية  ا مــن  ويتخلص 
التي أوصلت البالد الى هذه 
األزمة، وال يجب أن يسمح للمركزية أن تشل حركة التنظيم 
في الفروع ودوائر األمانة العامة.. والبد أن يستشعر الجميع 
حجم المسؤولية وأال يسمحوا باجتثاث المؤتمر عبر إسقاطه في 

االنتخابات بعد أن فشلوا بقوة السالح وأعمال الفوضى.
ونقول للمزايدين: إن من يؤمن بالمؤتمر الشعبي العام ويدافع 
عنه ال يمكن في يوم من األيام أن يفرط بقيادته، لكن التفريط 
بالمؤتمر الشعبي العام في هذه المرحلة وترك فروعه مغلقة 
وقياداته مفرغة ألعمال أخرى يعني أن ثمة مخططاً يستهدف 

قيادات المؤتمر أوالً.. 
أعتقد أن تخفيف األعباء وإشراك كل أعضاء المؤتمر في تحمل 

مسؤولية التنظيم ضرورة ملحة في هذه المرحلة المهمة.

يقال إن الفنان اليمني الكبير أبوبكر سالم بلفقيه عندما غنى أغنيته  
الشهيرة «يا حامل األثقال خففها شوي» كانت موجهة بشكل مباشر 
لنقد مسؤول كبير في الشطر الجنوبي من الوطن في ثمانينيات القرن 
الماضي، حيث كان يتقلد عدة مناصب منها رئيس لمجلس الشعب، ووزير 
للدفاع وأمين عام للحزب االشتراكي اليمني ورئيس التحاد نساء اليمن واتحاد 

الفالحين ورئيس اللجان الشعبية وأشيد وغيرها.
محمد أنعم

مخاوف من 
اجتثاث المؤتمر في 
االنتخابات القادمة

المركزية أوصلت 
البالد إلى طريق مسدود 

وستغلق فروع المؤتمر

فتحي الباشا


