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بدر بن عقيل

(إساءة)
مــن يسئ إلــى وطــنــه، ويسخر مــنــه.. إنما يسئ 
ويسخر من نفسه.. بل ويمرغ وجهه في التراب..!!

(منصب)
ما أزدت حين وليت إالَّ خسة

كالكلب أنجس مايكون إذا أغتسل
(إشاعة)

من يبث اإلشاعات المغرضة.. والكاذبة، البد أن 
يأتي يومًا عليه يتحول هو فيها إلى أكبر إشاعة..!!

(أم كلثوم)
ــم أشــفــقــت كــثــيــرًا عــلــى مــنــديــل كوكب  ك
الشرق الراحلة أم كلثوم.. فهل كان بمقدوره 
إمتصاص وتحمل آهــات.. وزفــرات.. ولوعة 

أغانيها..!!
(االقربون)

ألن األقربين أولــى بالمعروف.. قالوا في المثل 
الشعبي( يا مقسم المرق، أهل بيتك أحق)..!!

(بهجة)
بــاعــة الــلــبــان.. والــعــطــر، والــبــخــور فــي أسواقنا 
اليمنية.. يضيفون على حياتنا بهجة.. وانشراحًا..!!

عبدالله الصعفاني

يتواصل العدد القادم

واضــح جــدًا أن مشكلة اليمن تكمن في    
«شلة» متنفذة تمارس الفساد السياسي 
بأبشع صوره ولم يوقفهم أحد عند حدودهم..

هذا الطابور الخامس هم سبب مشاكل اليمن 
ومصدر تخلفه.. وهم من يقفون وراء انتشار 
المجاعة والفقر بين أكثر من عشرة ماليين 
يمنيًا.. ومصدر البؤس والوسواس الذي يشعل 
االقتتال العبثي بين االخوة في أكثر من منطقة.
اليوم نفس «الــُوِجــَيــه» التي دمــرت إمكانات 
اليمن قبل الوحدة وسفكت دماء خيرة شبابها 
ــحــروب الشطرية وجــعــلــوا اليمن دولــة  فــي ال
ضعيفة خاضعة وتابعة بشطريها، ولم يتنفس 
اليمنيون الصعداء، ويشعرون بأنهم ينتمون الى 
شعب حضاري عريق اال بإشراقة يوم ٢٢ مايو 

١٩٩٠م.
من جديد عاد هؤالء من «المزابل» وأياديهم 
تقطر من دماء األبرياء من أبناء الشعب اليمني 
في الشمال والجنوب يطالبون بالعودة لالنفصال.

لألسف أغلب االحزاب والمكونات السياسية في 
مؤتمر الحوار حتى اآلن اليزالون يمارسون دور 
تجار الحروب ويبحثون عن من يدفع أكثر أو 
مع من سيربحون أفضل من وراء تلك المؤامرة 
الــقــذرة التي تجري داخــل أروقـــة الــحــوار عدا 
المؤتمر وأحزاب التحالف وحزب الرشاد الذين 

أعلنوا مواقف وطنية تستحق التقدير.
فعًال الذين ال يحترمون دماء وتضحيات الحركة 
الوطنية اليمنية ونضال شعبنا الــذي استمر 
عقودًا من أجل اعادة تحقيق الوحدة.. ال يمكن 
أن ينتظر شعبنا منهم أن يحترموا أي مقدس 

فما بالنا بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها.
لقد حصحص الحق وعلى أبناء الشعب اليمني 
في الشمال والجنوب أن يدافعوا عن الوحدة التي 
تعني حاضر ومستقبل كل يمني.. وأن يتصدوا 
ألصحاب المشاريع الصغيرة الذين يحاولون جر 

اليمن الى محرقة ال تبقي وال تذر.
اليوم أصبح مصير الــوحــدة والديمقراطية 
واالنتخابات وأمــن واستقرار الشعب اليمني 
وآمــالــه وتطلعاته فــي خــطــر، وحـــان الــوقــت 
لندافع عن أنفسنا ونحمي أجيالنا  ومستقبلهم 
بالخروج من حالة الخوف والسلبية والال موقف 
لمواجهة الطابور المتآمر والتصدي له وإفشال 
مخططهم الذي يسعون من ورائه الى صوملة 
اليمن وتمزيقها الى اقطاعيات يتقاسمها تجار 

الحروب.

 محمد أنعم

المتاجرون 
بالوحدة

منذ اطلق عليها األغريق وغيرهم في غابر  
الــزمــن "اليمن السعيد" فقد ظلت كذلك 
حتى بعد سيل العرم وحكم أحمد (يا جناه)، غير ان 
حكومة باسندوة وجماعة (اإلخــوان) حلوا كالطاعون 
على اليمن.. فوفقًا لتقرير صادر عن األمم المتحدة 
بالتعاون مع معهد االرض بجامعة كولومبيا االمريكية 
فقد احتلت اليمن المرتبة ١٤٢ في مؤشر السعادة 
العالمي من بين ١٥٦ دولة.. بينما جاء شعب اإلمارات 

في صــدارة الشعوب العربية األكثر سعادة، والـ١٤ 
عالميًا.

ويوضح التقرير الذي بدأ اطالقه عام ٢٠١٢م أنه 
يمكن قياس السعادة بمدى شعور األفراد بها والرضا 
في حياتهم، والدول األكثر سعادة غالبًا ما تكون األكثر 
ثـــراًء، إضافة إلــى عوامل أخــرى مثل الدخل اإلضافي 
والدعم االجتماعي، وغياب الفساد ومستوى الحرية 

التي يتمتع بها األفراد.

بعد ان ظلت اليمن السعيد

حكومة باسندوة تجعل اليمن 
األكثر تعاسة في العالم

الديمقراطية.. والتحالف المشبوه!!

التحالف المشبوه بين «االخوان» وكبار    
الفاسدين والنافذين يجر البالد الى الغاء 
الديمقراطية واالنتخابات واالنقالب على إرادة 

الشعب ومصادرة حقه المكفول دستوريًا..
هذا الطغيان لم يحدث في تونس والعراق، 
وخجل أن يعملها «االخوان» في عهد المخلوع 
مرسي، فقد وضعوا دساتير وأجروا انتخابات 

في تلك البلدان حتى وان كانت 
صورية.

كما لم تقبل األحــزاب في تلك 
ـــدول أي حــديــث عــن التمديد  ال

أبـــدًا.. فهل هــذا هــو التغيير في 
بالدنا وبناء الدولة المدنية التي تغّنوا 

بها كثيرًا..؟!

الحوار يؤسس لدولة الخالفة في اليمن

الــذيــن يحلمون بإقامة دولــة الخالفة    
االســالمــيــة أدركـــــوا انـــه بــعــد فشلهم 
وسقوط مشروعهم في مصر ليس أمامهم 
إال تحويل مؤتمر الحوار الوطني الى مجلس 
«جماعة الحل والعقد» عبر اخوان  ما يسمى بـ
اليمن والذين يسعون الى جعل أعضاء مؤتمر 
الحوار مجرد جوقة لتنفيذ مؤامراتهم واغتيال 

آمال الشعب وتطلعاته.
المثير للسخرية أنهم يسعون الــى فرض 

اسلوب المبايعة عبر التمديد الختيار 
ــحــكــومــة عــلــى طريقة  ــيــس وال ــرئ ال
طالبان.. ولم يتبق إال إعالن اليمن أول 

دولة تقام فيها إمارة الخالفة االسالمية 
في العالم.

القرار «١٧٨» عنصري  وتكفيري
القرار الجمهوري رقم (١٧٨) الصادر قبل أيام   

ال يمثل قرارًا عنصريًا فقط كونه يميز بين أبناء 
الوطن اليمني الواحد «أحــيــاًء وأمــواتــًا» خصوصًا ضحايا 
األزمــة السياسية بل ان هذا القرار تكفيري وتحريضي 
أيضًا حيث يجيز للمتطرفين من «االخوان» وغيرهم قتل 
أعضاء  وأنصار المؤتمر وأحــزاب التحالف وأبناء القوات 
المسلحة واألمن وكل جماهير الشعب الذين دافعوا عن 
الشرعية الدستورية، فصدر قرار جمهوري بحرمانهم 
من التعويض يعني بشكل أو بآخر جواز قتلهم وإهدار 
دمائهم، ويعتبر مليشيات المشترك الذين قتلوا األبرياء 
ونهبوا الممتلكات «مجاهدين» وفي فسطاط الحق، فيما 

المدافعون عن الشرعية يجري اقصاؤهم ونفيهم..

البركاني يطمئن على الوطن

األحداث المتسارعة في بالدنا تجعلنا نشعر كم نحن بحاجة إلى كل الحكماء إلى   
كل العقالء إلى كل الوطنيين المخلصين والشرفاء..

هناك رجال تكشف المواقف والمنعطفات الحرجة الحاجة الماسة لهم.. وصعوبة 
ملء فراغهم وشغر أماكنهم التاريخية والوطنية..  من أولئك الرجال األبطال.. الرجال 
المواقف الشيخ سلطان البركاني الذي أبعده المرض وغيبته المسافات عن وطنه وشعبه 

وتنظيمه وهم في أمس الحاجة الى آرائه الجريئة وأطروحاته الشجاعة.
الشيخ البركاني الذي يقضي فترة نقاهة إثر عملية القلب المفتوح التي أجراها في بيروت 
وتكللت بالنجاح ال يفارقه هم وطنه ولم تنسه ظروفه الصحية السؤال عن أحوال الوطن 

ومستجدات المشهد السياسي.
ما ان تتصل بهذا الرجل الوفي والوطني الجسور والسياسي المحنك والبرلماني المتزن 
لتطمئن على صحته إال ويسبقك بالسؤال عن الوطن والجديد على الساحة.. ويحث كل 
من يتصل به على تغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة، ويؤكد بأن عافية األوطان 

أهم وأغلى من عافية األبدان..
نسأل الله ان يعيد البركاني الى وطنه ومحبيه وهو في صحة وعافية ليواصل مشواره 

الوطني إلى جانب كل الوطنيين والشرفاء والمخلصين..
«فالله خيُرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين»..

النائب الوجيه.. سالمات
االستاذ محمد الخادم الوجيه عضو مجلس النواب عرف عنه الحرص على    

حضور جلسات مجلس النواب حتى ولو كان ذلك على حساب صحته.. في 
الوقت الذي كان يتغيب عن الجلسات من يتمتعون بصحة وعافية.

ومنذ حوالى عام واالستاذ محمد الخادم الوجيه يعاني من مشاكل صحية.. 
ولكن أكثر ما يعانيه هو عدم السؤال عنه من قبل زمالئه في المجلس!!

سالمات استاذ محمد.. ونسأل الله لكم الشفاء العاجل والعودة لمواصلة أداء 
مهامكم الوطنية

مطالبين بإطالق جيد وتسليم قتلة شارب

وقفة احتجاجية لرجال األعمال أمام منزل الرئيس

نــفــذت الــغــرفــة الصناعية والــتــجــاريــة بأمانة    
العاصمة أمس االحد وقفه احتجاجية أمام منزل 
رئيس الجمهورية، تنديدا باستمرار اختطاف رجل 
األعــمــال الــشــاب جيد حسن جيد منذ منتصف شهر 

رمضان الماضي.
وطالب المشاركون رئيس الجمهورية بسرعة إصدار 
توجيهاته للجهات المعنية للعمل على اإلفراج عن رجل 

االعمال جيد .

وأعربوا عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين لجريمة 
اختطاف رجال األعمال واالعتداء عليهم وما يعكسه 
ذلك من خطر سيؤثر على االقتصاد الوطني، مطالبين 
الحكومة التعامل مع القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص 
بكل جدية وأبرزها تقديم قتلة رجــال األعمال خالد 

شارب ومحمد الزريقي وإبراهيم السواري للعدالة.
وفي الوقفة االحتجاجية سلم رجال المال واألعمال 

رسالة إلى فخامة الرئيس بهذا الخصوص.

benanaam@gmail.com


