
بدر بن عقيل

)بلفقيه(
ف��ي ص���وت »اب��وب��ك��ر« تأتيني 
كل أل��وان بالدي ..وف��ي ثوب زاٍه 

جميل..
ه��ذا ص��وت يختزل مشاعرنا..
وي��ق��دم ل��ن��ا ب��اق��ة ورد ع��اط��رة 

بالمودة ..والشجن..

)البداية (
قال الشاعر:

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت
 وال يلين إذا قومته الخشُب
...وقدها مقالة)الزرع من نباته 

والولد من ترباته(

) سحر (
أي سحر ه��ذا ال��ذي تفيض به 

عشقًا شواطئ بالدي..؟؟

) برع (
ي��ق��ول المثل) ك��ل دق��ة ولها 

برع(
وليافع برعهم الخاص...!!

) مآذن (
ودائ��م��ًا تمنحنا رؤي���ة ال��م��آذن 

الهدوء..والسكينة..

) ضرب (
ي��اح��ام��ل ع��ص��اك ال��غ��ل��ي��ظ��ة..

ك�����م م������رة ض����رب����ت ب���ه���ا ف��ي 
ظهورالناس...!!!

عبدالله الصعفاني

هدم منزوع البناء..!!

chief@almethaq.netتأسست عام 1982م
benanaam@gmail.com
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من التسطيح تجاهل أن هناك الكثير  
م��ن التغيير والتشكيل ف��ي القوى 
السياسية والمجتمعية والتحول في موازين 
القوى والضعف اليمنية بفعل أحداث محلية 
ومواقف خارجية ال تخلو من المفاجآت حيث 
ولم يكن الذي حصل قبل ثالثة أعوام حصاد 
تطور طبيعي في األحداث والمواقف بقدرما 
كان واليزال التقاء الرغبة في تجربة التغيير، 
وتنامي إحساس شرائح مجتمعية بأن القادم 
سيكون أفضل أو على األقل لن يكون هناك 

مايمكن خسارته .
♢ وكانت ال��ري��اح الخارجية التي عصفت 
بالمنطقة من القدرة بحيث أكدت حقيقة أنه 
إذا لم يكن لك خططك الحقيقية وأنشطتك 
الفاعلة فستصبح ضمن أجندة اآلخرين ،وهو 
ما ظهر في ربيع أمريكي إسرائيلي تركي 
ق��ط��ري أط���اح ب��ع��دد م��ن األنظمة العربية 
وأبقى على صراعات شاهدناها تتجسد أكثر 
في انهيار الدولة في ليبيا واستمرار شالالت 
الدماء في سوريا واليزال االستنساخ مستمر ..
♢ وبطبيعة ال��ح��ال ف��إن التشكل الدامي 
ال��ج��دي��د يتصل بفيضان ال��ص��راع وتغّير 
األدوات وتحركات العبين محليين وأقليميين 
ودوليين كرسوا قناعة مفادها ليس هناك من 
خسارة وللتجريب فوائده الثورية الخالصة..

♢ م��ن يستمع ل��م��ا ي��ت��ردد ف��ي المقايل 
والحافالت وش��وارع اللبان السياسي سيقف 
على خيبة األم��ل م��ن إمكانية االنتقال إلى 
حالة من االستقرار األمني والسالمة الحياتية 

والخدماتية .
♢ ما فاقم اإلح��س��اس بالضياع أن ال شيء 
تغّير ف��ي األف��ك��ار وال��س��ي��اس��ات وح��ت��ى في 
األسماء إال بالمنظور الحزبي اإلقصائي الذي 
رأيناه في تزايد أعداد الذين رأوا في أنصار 
الله الحوثيين بدياًل ليس بقوته وإنما بانفتاح 
المناطق أمامه بلسان ح��ال ما ال��ذي يمكن 
خسارته ولماذا ال يتم التجريب بعد الذي 
ح��دث من التقاء فجور الخصومة مع كثرة 

الكذب وغياب القدوة والنبل ..
♢ وال ي��زال المزاد مستمرًا ومفتوحًا على 

تفاصيل ال تتوقف عن الحركة والتشكل.

27 ابريل سيظل من األيام المشرقة في التاريخ اليمني

مقاطعة 
األحزاب 
المسلحة

التنفيذ الصادق لمخرجات   
مؤتمر الحوار الوطني تبدأ 
بتحديد قيادة الدولة واألحزاب 
وسفراء الدول الراعية للمبادرة 
الخليجية، موقفًا من األح��زاب 
التي تقود مليشياتها في صراع 

ضد اطراف اخرى..
لقد تحاور الجميع حوالي عام.. 
وإذا لم تحدد الدولة واألحزاب 
األخ���رى موقفًا شجاعًا وقويًا 
ضد احزاب تجار الحروب.. ولو 
اعالن تعليق أي حوار أو لقاء مع 
هذه األحزاب حتى تعلن موقفًا 

يترجم اجماع كل اليمنيين..
أم�����ا ال���ج���ل���وس ف����ي ك���راس���ي 
تشجيعًا  فيعد  جين  لمتفر ا

لهم..

 محمد أنعم

> في 27 ابريل من ع��ام 1993م دش��ن اليمنيون أول 
ممارسة ديمقراطية على مستوى التراب الوطني الموحد 
وفي ظل تنافس حزبي مشهود النتخاب أول برلمان في ظل 
دول��ة الوحدة بعد أن توج الزعيم علي عبدالله صالح نضال 
شعبنا اليمني في يوم ال�22 من مايو 1990م عندما رفع علم 
الجمهورية اليمنية خفاقًا في مدينة عدن ومعه كوكبة من 

رجال اليمن.
 وج��اء منجز 27 اب��ري��ل 93م ليمثل ب��داي��ة عهد جديد 
لليمنيين يقوم على الديمقراطية والتعددية واحترام الرأي 
وال��رأي اآلخر وحقوق اإلنسان.. عهد جديد حسم والى األبد 
مسألة الصراع على السلطة وحدد صناديق االنتخابات والتنافس 

الديمقراطي الحر كطريق وحيد للوصول للسلطة.
إن المؤتمر الشعبي العام يفتخر ويعتز بهذا المنجز التاريخي 

الذي حققه شعبنا، وشارك كل يمني في نسج انتصارات هذا 
الحدث العظيم في العمليات االنتخابية المختلفة الماضية.. 
لقد شارك الفالح اليمني والعامل والمدرس والمرأة والشباب 
والجندي والمثقف والموظف وكل فئات الشعب وكل االحزاب 
والتنظيمات السياسية في هذا االنتصار الديمقراطي التاريخي 

العظيم والذي سيظل خالدًا في وجدان شعبنا الى االبد.
فعاًل لن تستطيع أية قوة أن تطمس أو تلغي منجزات كبيرة 
بحجم منجز الديمقراطية والتعددية.. وإن حاول البعض اال 
أنهم سيفشلون بكل تأكيد، وها هي الديمقراطية وصناديق 
االنتخابات التي يفرون منها منذ سنوات ويحاولون تجاهل 
ذكرى هذا المنجز التاريخي اليوم.. ها هي تشرق من جديد على 
بالدنا وكل عراقيل التمديد ومزاعم تصحيح السجل االنتخابي 
وكذلك حرمان أبناء الجيش واألمن من المشاركة في االنتخابات 
وغيرها من التقوالت الكاذبة أوشكت أن ترسو بشعبنا أمام 
هذه االستحقاقات التي ال مفر لهم من القبول بها مهما هربوا 

أو عرقلوا أو مددوا ألن العودة الى الماضي أصبحت مستحيلة..
الشعب اليمني لن يقبل بمصادرة حق من حقوقه، ولن يسمح 

للشموليين وأع���داء الديمقراطية وعشاق سفك الدماء 
واالنقالبات أن يخرجوا من القبور ليتولوا الحكم في البالد.
ومهما ح��اول الحاقدون أن يتجاهلوا ه��ذا المنجز 

العظيم في هذه المناسبة، فلن يستطيعوا ولن 
يستطيعوا أن يلغوا الديمقراطية والتعددية 

ألن��ه��ا م��ن��ج��زات شعب ناضل 
م���ن أج��ل��ه��ا ق���رون���ًا وق���ّدم 

أغ��ل��ى ال��ت��ض��ح��ي��ات من 
تحققت  جلها حتى  أ
بقيادة موحد اليمن 
ورائ���������د ال���ت���ج���رب���ة 
الديمقراطية الزعيم 

علي عبدالله صالح.

توزيع جائزة المرحوم هائل سعيد أنعم
ت��دش��ن م��ؤس��س��ة ال��س��ع��ي��د للعلوم  

والثقافة الخميس المقبل احتفالها 
بتوزيع جوائزها على الفائزين بجائزة هائل 
سعيد أنعم للعام 2014م، ويسبق التدشين 
افتتاح معرض الكتاب في ال���30 من الشهر 

الجاري.
هذا وكانت المؤسة دشنت بمدينة تعز أمس 
األول مهرجان السعيد الثقافي السادس عشر 

للعام 2014م بندوة عن " حصاد المياه " ومعرض للصور الفوتوغرافية "تعز 
عبر العصور".

وقد قام محافظ محافظة تعز شوقي احمد هائل بتدشين المهرجان ومعه رجل 
األعمال عبدالجبار هائل سعيد بافتتاح معرض الصور الفوتوغرافية »تعز عبر 

العصور«..

أعراس المهمشين.. أفضل

افسدوا كل شيء.. حتى أجمل اللحظات من   
عمر الشباب.. يوم العرس.. بعد ان حول 
»الدشمان« صاالت االفراح إلى اشبه بحقول ألغام 

خطرة..
صحيح فمن ال يحترمون حرمة بيت من بيوت 
الله كيف يمكن ان يحترموا صالة عرس.. واحتفال 

ميالد اسرة يمنية جديدة..
بعد حادثة القاعة الكبري.. والعديد من االحداث 
المماثلة التي حصلت قبلها.. صار األولى لمن يريد 

ان يحتفل بعرس أوالده ان يعملها في اطار األسرة 
فقط..

ألننا بحاجة إلى فترة كبيرة حتى يصل البعض إلى 
مستوى ذلك الوعي الذي يجسده اصحاب البشرة 
السوداء.. المهمشون في اعراسهم والتي تشهد 
اجواًء فرائحية حقيقية وبكل بساطة وبأقل تكلفة..
بعد ان اصبحت صاالت األفراح بسبب الدشمان 
صاالت للخوف والرعب.. وصار مقاطعتها أولى لمن 

اراد عرسًا فرائحيًا حقيقيًا.

مؤشرات مهمة 
للتعليم في كتاب

اصدر المجلس األعلى لتخطيط   
التعليم- األمانة العامة- كتاب 
م��ؤش��رات التعليم ف��ي الجمهورية 
اليمنية مراحله وأن��واع��ه المختلفة 
للعام 2011- 2012م االص��دار 

الحادي عشر..
الكتاب تضمن بيانات تفصيلية 
ن����واع التعليم  وتشخيصية ل��ك��ل أ
الثالثة باإلضافة إلى عرض أهم المشاكل والمعوقات.. 

والتحديات التي تعيق مسيرة التعليم ووضع الحلول..
ُيعد الكتاب ذا أهمية كبيرة لصانعي القرار كونه يشخص 
مشكالت التعليم بطرق علمية وموضوعية، كما يتضمن 
أرقامًا مهمة لتخطيط التعليم وتوجهه لخدمة التنمية وسوق 

العمل، ويبقى القرار بيد صانع القرار..

شاعر المليون محمد الحجاجي :

 وقفة الجمهور واإلعالم 
اليمني ترفع الرأس

يخوض الشاعر اليمني محمد سالم الحجاجي  
مساء األربعاء القادم 30 / 4 / 2014 م.. 
جولة جديدة من المنافسة على بيرق شاعر المليون في 
موسمه السادس، ضمن الجولة ال� 12 التي تعد من أقوى 

مراحل المسابقة الشعرية األشهر واألكبر . 
وكان ممثل اليمن الشاعر محمد الحجاجي قد تجاوز 
المراحل التمهيدية التي شارك فيها أكثر من 13 ألف 
شاعر من جميع الدول العربية ، ووصل إلى المرحلة 
النهائية ) 48( بجدارة ، وتمكن من التأهل لمرحلة ال� 
24 بقرار من لجنة التحكيم ، ثم تجاوز مرحلة ال�24 

بتصويت جمهور الشعر .
وف��ي تصريح صحفي للشاعر 

ال��ح��ج��اج��ي ق���ال أن���ه يتمنى أن 
يرسم االبتسامة للشعب اليمني 
بنيله ب��ي��رق ش��اع��ر المليون.. 

وعّبر عن شكره وامتنانه لإلعالم 
والجماهير اليمنية التي ساندته 

خالل مراحل المسابقة..
عر  للشا تنا  تمنيا  

ال������ح������ج������اج������ي 
التوفيق.. وفاله 

البيرق..

 في 
ّ
ال يحدث إال

بالدنا!!
اغتياالت شبه يومية لقيادات   

مدنية وعسكرية..
انعدام شبه تام للمشتقات النفطية.. 

انقطاع شبه مستمر للكهرباء..
تواجد شبه ظاهر لعناصر اإلرهاب في 

عواصم المدن..
ت��ه��دي��دات م���ؤك���دة الس��ت��ه��داف��ات 
إرهابية لمنشآت حيوية.. احتقانات 
قبلية.. استفزازات حزبية.. صراعات 
»إخوانية« حوثية.. مسيرات احتجاجية.. 
اعتصامات فوضوية.. أوضاع اقتصادية 

وأمنية كارثية.. و.. و.. الخ.
ك��ل ه���ذا وح��ك��وم��ة ال���وف���اق تنتظر 
رئيسها »باسندوة« لما يقارب الشهر 

لتعاود تجتمع اجتماعها االسبوعي..
ب��ال��ل��ه ع��ل��ي��ك��م ه���ل ن��ص��ت ال��م��ب��ادرة 
الخليجية وآليتها على أن حكومة الوفاق 
ال تنعقد إاّل إذا كان باسندوة موجودًا؟!!

نقسم بالله أن هذه األوضاع المتردية 
ل��و ك��ان��ت ف��ي ظ��ل ح��ك��وم��ة تستشعر 
المسئولية لظلت في انعقاد دائم حتى 

تزول الغمة عن البالد!!

ما جدوى اللجان؟!!

لة   
َّ
كثير م��ن اللجان المشك

ل��م��ع��ال��ج��ة ال��ق��ض��اي��ا ت��ب��ذل 
جهودًا جبارة وتؤكد تقاريرها أنها 
عند مستوى المسئولية، ورغ��م 
ذلك إاّل فإن ما تقوم به هذه اللجان 
��ه، ألن مهمة التنفيذ 

َ
ك��ل

ُ
ال يؤتي أ

م��س��ئ��ول��ي��ة ال��ح��ك��وم��ة وم���ن صلب 
مهامها.. لكنها- أي الحكومة- 

عاجزة عن تنفيذ ذلك!!
وال���ت���س���اؤل: م���ا ج����دوى ال��ل��ج��ان 
وال��ت��ق��اري��ر وال��ج��ه��ود ال��ت��ي تحال 

نتائجها إلى حكومة فاشلة؟!!


