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بدر بن عقيل

١/٦  خالصة

البخور «الــعــدنــي» هــو خــالصــة مركزة 
وعاطرة لمدينة تعشق كل جميل، كما أن 
كل خيط من خيوط دخانه يكتب سطورًا 
وصــفــحــات مــجــيــدة عــن مــديــنــة اسمها 

«عدن»!!

٢/٦  مشط

الخبرة، هي المشط الذي تعطيك إياه 
الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك..!!

٣/٦  اللئيم

قد تتحمل النفس األذى من كريم، ولكن 
التتحمله اطالقًا من لئيم..!!

قال الشاعر :
فإن أك مقتوًال فكن أنت قاتلي

فبعض منايا القوم أهون من بعض

٤/٦  اليمكن

الحب الصادق، والشك القاتل، اليمكن 
يجتمعان تحت سقف واحد، فمتى مادخل 

الشك من الباب خرج الحب من النافذة..!!

٥/٦  أخطأت

بحثت عــن وطني العربي الجميل من 
المحيط إلى الخليج، وفي كل الفضائيات 

العربية فلم أجده..!!
فهل أخطأت في ضبط التردد..!!

٦/٦  الثقة

التــجــعــل ثقتك بــالــنــاس عــمــيــاء، ألنــك 
ستبكي ذات يوم على سذاجتك..!!

عبدالله الصعفاني

تجريف األوطان..!!

حذاِر أيها 
المؤتمريون!!

عندما اجتمعت قــيــادة الــدولــة والمؤتمر   
ألداء صالة أول جمعة من شهر رجب الحرام 
الموافق ٣ يونيو ٢٠١١م، نفذ االرهابيون مؤامرتهم 
وفجروا مسجد دار الرئاسة وارتكبوا تلك الجريمة 

البشعة التي هزت اليمن وذهل من هولها العالم.
ولعل من سوء الطالع اليوم أن يتزامن في نفس 
االسبوع اتخاذ قرار التحضير واالستعداد النعقاد 
اللجنة الدائمة الرئيسية والمؤتمر العام الثامن، مع 
عملية إطالق أو تهريب أغلبية المتورطين بجريمة 
مسجد دار الرئاسة من السجن.. قد يكون هذا من 
ر المكروه، لكن البــد من التوقف أمــام هذا  التطيُّ

التزامن بمسؤولية وجدية.
روة الخطورة 

ُ
.. لقد بلغت األوضاع في البالد ذ

ً
حقيقة

والبد أن يتحمل المؤتمر الشعبي العام مسؤوليته 
الوطنية والتاريخية ويعترف باألخطاء والسلبيات 
التي حدثت خالل الفترة السابقة ويقيم تقييمًا علميًا 
وشجاعًا تجربته بالحكم مع اآلخر أو منفردًا.. ويحدد 
اإليجابيات وكيفية تجاوز السلبيات واألخطاء في 

عمله حاضرًا ومستقبًال..
من البدهي جدًا أن يتصدر جدول أعمال اجتماع 
اللجنة الدائمة الرئىسة القضايا الوطنية الملحة 
ومستقبل البالد وكذلك القضايا التنظيمية داخل 
 وقواعد.. لكن اليجب علينا ان نغفل 

ً
المؤتمر قيادة

جملة من الحقائق ومن ذلك ان التداعيات الخطيرة 
التي تشهدها الساحة الوطنية ستفرض على جدول 
االعمال قضايا ال يمكن تجاهلها أبدًا، ويعتبر الخوض 
فيها في هذا الوقت أشبه باللعب بمتفجرات جديدة 
تشبه تلك العبوات التي لم تتفجر داخل مسجد دار 

الرئاسة.
ــم اإلقــصــاء واالجــتــثــاث  فــال يمكن تــجــاهــل جــرائ
وقتل أعضاء وقيادة المؤتمر المدنية والعسكرية، 
والمتسببين فيها أو المتغاضين عن ذلك وكأنهم 
بعيدون عما يــحــدث، كما ال يمكن التغاضي عن 
محاسبة َمْن أوصل االوضاع في البالد الى هذا التدهور 
الفظيع، وعلى المؤتمر ان يكاشف الشعب ويوضح 
لهم الحقائق.. ولماذا صارت التسوية اشبه بمخطط 
انقالبي على المؤتمر.. أيضًا وال يمكن أن يتم تجاهل 
دور قيادات في المؤتمر وسوء إدارتها لألزمة وما 
ألحقته من أضرار بالتنظيم وأعضائه وحلفائه وأبناء 
الشعب بشكل عــام.. واألهــم من كل ذلك محاسبة 
بعض وزراء المؤتمر فــي حكومة الــوفــاق والذين 
يواصلون ضرب المؤتمر من الداخل وضرورة تحمل 
المؤتمر مسؤوليته وتغييرهم كحق للتنظيم وفقًا 
للتسوية السياسية وال عالقة لالشخاص بذلك مهما 
كانت مناصبهم، إضافة إلى التعامل بشفافية مع ملف 
أمواله واستثماراته، كما أن من أهــم القضايا التي 
تمثل مطلبًا ملحًا للوسط المؤتمري العريض هو 
اتخاذ قرارات صارمة بحق تلك العناصر التي غادرت 

التنظيم والتحقت باالنقالبيين..
.. نثق بالديمقراطية الداخلية للمؤتمر 

ً
صــراحــة

الشعبي العام التي جسدها أعضاؤه في أشد وأصعب 
مرحلة في تاريخ تنظيمنا ووطننا.

وإزاء ما تقدم فإننا ال نخشى من خالل طرحنا هذا 
على المؤتمر ووحدته الداخلية اليوم أبدًا، لكن يجب 
أن نكون حذرين جدًا.. ألن المؤتمر هو صمام أمان 
للوحدة والديمقراطية والتعددية، وهــذه ثوابت 
وطنية يجب أن تكون هي معركتنا الحقيقية.. ونقولها 
بثقة: إن المؤتمر الشعبي هو الذي يراهن عليه الشعب 
اليمني واالشــقــاء واألصــدقــاء إلنجاح الحوار الوطني 
وتنفيذ مخرجاته واستكمال التسوية وبناء الدولة 

المدنية ومنع أي مغامرات الشعال حرب أهلية..

 محمد أنعم

لماذا ال نشتري الكهرباء من شركة عالمية..؟

باسندوة.. هل يعالج جرحى تركيا؟!

سياسة الترقيع لمشكلة الكهرباء   
لن تجدي نفعًا، بل تظهر افالس 

وفساد المسؤولين عن هذا القطاع..
وطالما وهناك مؤامرة لخصخصة 
ــتــم شـــراء  ــمــاذا الي ــاء.. فــل ــهــرب ــك ال
الطاقة من شركات توليد كهرباء 
عالمية وتطرح للتنافس بــدًال من 
شراء الطاقة من اصحاب مولدات أو 

قراصنة في البحر تدور حول بعضهم شبهات 
تورطهم بأعمال التخريب التي تتعرض لها 
شبكة الكهرباء في فرضة نهم ووادي عبيدة..
بالتأكيد هناك دولــة عربية اتخذت قــرارًا 
جريئًا كهذا ونجحت.. لكن المراهنة على حل 
مشكة كهربة اليمن على «كلفوت» ومن يقف 
خلفه مهزلة.. وإغراق البالد بالظالم والشموع 

والمولدات الصينية..!!

االحتجاجات الشعبية في  
تركيا منذ اسبوعين وأدت 
ــى مقتل الــعــديــد مــن األشــخــاص  إل
واصــابــة اآلالف جـــراء االشتباكات 
العنيفة، تفرض على حكومة الوفاق 
الوطني الخروج من صمتها لتدين 
استخدام «طيب أردوغان» للعنف 

المفرط ضد شعبه.
من الــواضــح أن باسندوة ووزراء 
المشترك االحــرار لن يقولوا إن ما 
تقوم به الشرطة في تركيا انتهاك 
لحقوق اإلنسان التركي المتظاهر 
سلميًا.. نظرًا لفارق التوقيت بين 

اسطنبول وصنعاء..

حــان الــوقــت لــبــاســنــدوة ان يرد 
جميل أردوغان بإعالنه ان الحكومة 
ستتكفل بعالج خمسين متظاهرًا 
ــهــم رصـــاصـــات  ــت عــلــمــانــيــًا اصــاب
الحكومة اإلســالمــيــة، مثلما فعل 
رئــيــس وزراء تركيا قبل اشهر 
دعمًا لما سماها الثورة السلمية 

في اليمن.
مــع العلم أن طيب رجــب قدم 
الكثير للوزراء اليمنيين والجرحى 
ــدو أن  ــب ــكــن ي اإلصــالحــيــيــن.. ول
عليه أن يفعل كما فعل باسندوة 
ويقول لجرحى «ساحة تقسيم».. 

أنا أزرقه..

قطن.. بطل من هذا الزمن!!

ها هي الذكرى األولــى تمر الستشهاد   
ــواء ركـــن ســالــم عــلــي قطن  ــل الــبــطــل ال
في عمل إرهابي جبان.. ففي يوم ١٨ يونيو 
جع الشعب اليمني باستشهاد قائد 

ُ
٢٠١٢م ف

المنطقة العسكرية الجنوبية قائد اللواء 
٣١ قائد معركة السيوف الذهبية 
ســالــم قــطــن بعمل ارهــابــي في 

مدينة المنصورة..

 وها هي الذكرى األولى تمر والشهيد البطل حاضر 
في وجدان الجميع رغم المنغصات واألحزان التي 
تطوقنا من كل الجهات إّال أن البطل قطن سيظل 
حاضرًا في قلوب كل اليمنيين الذين يتطلعون 

لألمن واالستقرار ويرفضون العنف واإلرهاب..
فــســالم عليك أيــهــا الشهيد الــبــطــل وكـــل من 
يدافعون عن اليمن وشعبنا العظيم.. وال نامت 

أعين الجبناء..

الحبيشي.. سالمات
األســــتــــاذ   

احـــــــمـــــــد 
لحبيشي  ا محمد 
رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة مــؤســســة 
١٤ أكتوبر رئيس 
تــحــريــر صحيفة 
«١٤ أكـــتـــوبـــر» 
اجــــــــرى عــمــلــيــة 
ـــــة فــي  جـــــراحـــــي

عينيه.. تكللت بالنجاح..
اســـرة تــحــريــر «الــمــيــثــاق» تتمنى لالستاذ 
الحبيشي الشفاء العاجل والعودة إلى بالط صاحبة 
الجاللة لمواصلة دوره الوطني والنضالي المتميز..

والحمد لله على السالمة..

فرحان.. وظالميو جامعة صنعاء
تواصل خفافيش الظالم محاوالت  

تكميم األفــواه واسكات األصوات 
الوطنية الحرة بالقوة.. ففي جامعة صنعاء 
التي تحولت الى زريبة لقطيع االرهاب تعرض 
الدكتور عبدالرحمن أحمد فرحان لمحاولة 
«الجنابي» من قبل  اعتداء بالسالح االبيض بـ
٦ أشخاص وهو يؤدي واجبه األكاديمي داخل 
الحرم الجامعي بكلية التجارة «جامعة صنعاء» 
وذلك عقب إنهاء محاضرته في مدرج «٧ت» 

لطالب كلية التجارة..
الجدير ذكــره أن الدكتور  فرحان سبق 
ات مــن قبل  أن تعرض لمحاوالت اعــتــداء
ميليشيات متطرفة نظرًا لمواقفه السياسية 
ورفضه استمرار احتالل جامعة صنعاء.. كما 
أقدمت قيادة الجامعة على قطع مرتبه، إال 
أنه لجأ للقضاء وانتصر لقضيته في صدور 
حكم قضائي بإلزام جامعة صنعاء بتسليم 

كافة رواتبه.

قناة «اليمن اليوم» تتراجع

الــتــراجــع المخيف ألداء   
قناة «اليمن اليوم» اصبح 
يثير قلق جمهور المشاهدين 
الحريصين على نجاح رسالة 
هــذا المنبر اإلعــالمــي المهم 
واســتــمــرار تبنيها للقضايا 

الوطنية، والدفاع بشجاعة عن قضايا الشعب 
الذي تميزت به..

ل المشاهدون عن سر  ويتساء
توقف حوالي (١١) برنامجًا 
نــوعــيــًا تــمــيــزت بــهــا الــقــنــاة.. 
وبــالــمــقــابــل بـــدأ يتسلل إليها 
فيروس الرتابة واألداء المنفر 
للمشاهدين وتسطيح القضايا.. 
والخروج من دائرة الريادة التي 

حققها كادر القناة خالل فترة وجيزة.

المتتبع للمرحلة االنتقالية في بالدنا سيجد وكأن مشكلة هذه البالد مقتصرة   
على الجيش واألمن والمليشيات، فما تحظى به هذه المؤسسة من اهتمام مبالغ 

فيه جعلها تعيش متناقضات جمة ومنها على سبيل المثال : 
ã تجريم الحزبية في الجيش، في الوقت الذي تتوافد مليشيات االحزاب باآلالف الى 

صفوفه.
ã بناء جيش والؤه للوطن.. في الوقت الذي تتوالى التوجيهات بتجنيد رعية الشيخ 

الفالني وزبانيته.
ã اخــراج الجيش من الــمــدن.. في الوقت الــذي تحل محله المليشيات المسلحة 

بتوجيهات عليا.. رغم ان المبادرة أكدت على اخراجها من المدن.
ã تحجيم الجيش وتقليص اعداده.. في الوقت الذي يحظى شيخ الحصبة بتوجيهات 
رئاسية بتجنيد ٢٥٠ فرد لخاطر عيونه، وسبق له أن حصل على توجيهات بتجنيد 

١٠٠٠ فرد، ومثله حصل على توجيه ١٤ ألف من مليشياته..
ã تطبيق البصمة والصورة لمعرفة الوهميين ولتوقيف الضخ الوهمي.. في الوقت 
الذي تأتي توجيهات بمنح وزارة الدفاع أكثر من اربعة مليارات ريال لتحسين تحركاتها 

الوهمية.
وغيرها من المتناقضات التي تبشر بجيش يمني كامل الدسم.

ليس النشاط التركي اإليراني واإلسرائيلي واألموال   
الخليجية إال غيض من فيض دوائر عالمية تعتبر 
أكثر من دولة عربية مجرد دول تم تركيبها بصورة خاطئة 

تحتاج للتفكيك وفقًا لألهواء اإلقليمية والدولية. 
ã ولن تصل هذه الدوائر إلى أهدافها دون استمرار 
المثابرة في تحويل الدولة المستهدفة إلى دولة فاشلة 
بكل ما تعنيه الكلمة من الوصف.. ودائمًا فالبداية إدخال 
األنظمة في الصراع واالحتراب.. وهو أمر له ما بعده من 

التمزق على أساس مذهبي أو طائفي. 
ã وأخطر ما يواجهه أي بلد هو الــوصــول إلــى مرحلة 
عدم التعايش وممارسة كل العنف واإلقصاء واالستخدام 
السّيئ للسلطة.. وهي صورة نراها تتكرر في أكثر من بلد 
عربي وسط موجات عارمة من الصراخ الذي ال يعود فيه 
أحد يسمع أحدًا من باب االنطالق إلى المزيد من الصراخ 

والصراع المضاد.
 ã دول ومنظمات مشبوهة تتفانى في النفخ في الفتن 
وتوسيع التباينات والفجوات وبــأدوات محلية تغرق في 
األخطاء وتحسب أنها تحسن صنعًا.. فيما ال يعمق ذلك إال 
الكثير من مظاهر الفوضى والفشل. ã أال ترون كيف أن 
األوغاد الذين قدموا من وراء البحار يصدرون إلينا برامج 
تكرس عند الناس الكفر بما نعتبرها ثوابت وخطوطًا 
ر بالثعلب الذي جاء في 

ّ
حمراء.. ودائمًا فإن كل تخريب يذك

ثياب الواعظين.. حيث الديمقراطية مشروع متبوع بنشر 
فيروسات الصراع الطائفي الذي لم تنج منه ديمقراطية 

لبنان رغم تمثيلها للحالة األفضل. 
ã إن نظرية التقسيم الرأسي واألفقي للعالم العربي على 
أساس مذهبي وطائفي.. بل وثوري تسير بخطى شاهدناها 
في العراق والسودان وسوريا وسنشهدها وفقًا لما يحققه 

مخطط التمزيق من التنفيذ.
 ã والمخططات من الخطورة درجة تدعو اليمنيين 
إلى الحذر من هذا التجريف والتفجير في ثوابت لن نحافظ 
عليها بالحوار وال باالنتخابات فقط وإنما بتجديد االنتماء 
لليمن واالبتعاد عن لعبة استقطاب خطيرة تفرض 

التسلط حتى على األيديولوجيا واألوطان. 

مليشيات كاملة الدسم


