
الخارطة الحزبية اليمنية اصبحت تترهل بشكل   
مخيف، فبعضها دخلت مرحلة الشيخوخة والخرف 
واآلخرى تعاني من مرض الزهايمر وبعضها حكمت على 

نفسها بالموت..
بعيدًا عن االشارة إلى التسميات التي ال تحتاج لذلك ألن 
الشارع اليمني له ذاكرة قادرة على تحديد األحزاب التي 
تحتضر وتحفر قبورها بأيديها، فاألحزاب إذا لم ترفد 
بدماء جديدة تتحول قياداتها إلى كهنة ومقراتها إلى 

أديرة أو حوزات..
إن األوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن هي التي ستقضي 
على الكثير من األحزاب وتسقطها من اهتمامات وقلوب 
الجماهير ألنها تخلت عــن الشعب فــي أشــد اللحظات 
وانسحبت مــن المعارك الوطنية لتجلس على كراسي 

المتفرجين..
إن األحداث الدامية في عمران وما يتعرض له المواطنون 
ــــادة بشعة قــد جعلت األحـــزاب  األبـــريـــاء مــن حـــرب إب

والتنظيمات السياسية في وضع صعب جدًا قبلت فيه 
ان تجازف بمستقبلها وقد تواجه نفس تراجيديا ضحايا 

عمران..
·  صمت األحـــزاب عــن حــرب ونــزيــف دمـــاء وتدمير 
مقومات الدولة اليمكن تبريره للشارع الذي يشعر ان 
هذه األحزاب تتاجر بدمائه ولقمة عيشه وانها غير جديرة 

لقيادة تطلعات الجماهير لبناء المستقبل..
·  عندما تتحول األحزاب إلى مجرد وعاظ ومقراتها إلى 
أديرة، وبرامجها إلى شعارات تضليلية، فمعنى ذلك انها 
لم تعد قوى وطنية تناضل من أجل بناء الوطن وتقدمه 

وازدهاره..
ليس من مهام األحزاب ان تصدر بيانات وتخلد إلى النوم.. 
أو تترك الوطن فريسة لقوى الظالم والدمار وال تتقدم 
الصفوف لحماية الوطن والشعب والدفاع عن مصالحه 

العليا..
 الكارثة ان معظم األحزاب مشاركة في السلطة ومع ذلك 
تعتقد ان من السياسة التخلي عن الشعب لُيقتل ويشرد 
ويواجه البطالة والفقر والجوع واألمراض وانعدام الخدمات 

األساسية..
ترى ما هي المهام النضالية التي تخوضها هذه األحزاب..؟

بكل تأكيد أن األحزاب التي تدافع عن مصالح الوطن العليا 
خلد!!

ُ
وال تتخلى عن شعبها وحدها هي التي ت

بدر بن عقيل

مال
ال خير في صداقة يفسدها 

ويعكر صفوها.. المال..!!

إدمان
ــن تــدخــيــن الــســجــائــر  ــدم م
ال يقوى على تركها.. وكأنه 
يــقــول مــع الــشــاعــرمــعــروف 

الرصافي:
عوائد عمت الدنيا مصائبها

وانما انا في تلك المصيبات

قسوة
القلب القاسي ال يبكي عندما 

يتحطم..!!

وخز
ــمــات مثل  ــكــل ــال ـــوخـــز ب ال
الوخز باإلبر.. نحتاجه احيانًا 
ــهــادف.. وتصحيح  للنقد ال

المسار..!!

هموم
تعجبني حكمة صينية تقول 
(تخلص من همومك بوضعها 

في جيبك المثقوب)

قدرة
ــــودود قـــدرة على  للقلب ال

التمدد.. وقبول اآلخر..!!

عبدالله الصعفاني

جنون المونديال..!!

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

رئيس التحرير

contact@almethaq.net

 العدد (١٧١٧)
االثنني :   ٣٠/ ٦/ ٢٠١٤م 

  اِّـوافق :٣/ رمضان / ١٤٣٥هـ
Issue (1717)

Monday:30 Jun.  2014

رغم توحش التشفير الذي أضاف  
كرة القدم إلى ممنوعات الفقراء 
،ابتكر الراغبون في اختطاف ما تيسر من 
المتعة وسائلهم لكسر الشفرة والذهاب 
عبر ما تنقله تكنولوجيا المواكبة الضوئية 
إلى مدن البرازيل بال أجهزة أو بطاقات 
ذكية باهضة الثمن .. وكانت اليمن في 
طليعة محطمي التشفير الذين أعــادوا 

لعبة الفقراء إلى عيون الفقراء.
· في البيوت والمقاهي الليلية والشوارع 
ال صوت يعلو على صوت كأس العالم حيث 
انفعاالت المتابعين أعلى من صرخات 
معلقين كرويين يمارسون جنون التفاعل 
مع كل تمريرة ذكية و هــدف ساحق أو 
فرصة تصدى لها حارس طائر أو عارضة 
عنيدة ..ودائمًا وراء األفــراح أتراح حيث 
مشجعي المنتخبات عبيد ألــوان فرقهم 

المفضلة ..
· كانت المرحلة األولـــى مــن نهائيات 
مونديال البرازيل صاعقة وهــي تطيح 
بقوى عالمية عظمى مثل مخترعي الكرة 
اإلنجليز وممثلي دوريــات تخطف أنظار 
العالم مثل أسبانيا وإيطاليا وجميعهم 
هم 

ّ
حملوا حقائب العودة إلى بلدانهم تلف

الخيبة والمرارة..
· من مساء أمس األول بدأت منافسات 
كسر العظم بصراعات الخروج بالسكتة 
القلبية إذا لم يكن بفوز واضح في الوقت 
ــكــســارات الوقت  األصــلــي فبتجليات وان
اإلضــافــي، فيما تكون ضــربــات الترجيح 
هي آخر العالج بما فيها من القدرة على 
استدعاء الحالة العصبية والنفسية على 

امتداد الكرة األرضية.
· وليس أجمل من التنافس المثير بين 
نجوم تصل أسعار أقدامهم إلى مليارات 
تثير غيرة ميزانيات دول فقيرة بأكملها 
إال ما تقدمه الكواليس من مظاهر األفراح 
واألتراح .. بكاء ورقص وجنون وغيرها من 
المظاهر التي تفضح األعصاب والعقول 

وتعبث بالقلوب ..
·  وال مجال للدهشة واالستغراب أمام 
ما يحدث ..إنه سحر كرة القدم .. وجنون 

المونديال.

محمد أنعم

األحزاب.. 
ومعاناة الشعب

احذروا عند
 فعل الخير!!

رمــضــان شهر مــبــارك وفضيل  
ولهذا يتسابق الناس على أعمال 

الخير لما لذلك من أجر عظيم..
والــمــعــهــود والــمــشــهــود ألبــنــاء اليمن 
خصوصًا الميسورين منهم إنفاقهم 

السخي في رمضان..
وما نتمناه في هذا الشهر الكريم من 
كل فاعل خير أن يدقق ويتحرى عن 
مواضع إنفاقه وتبرعاته حتى ال تذهب 
إلى أياٍد دأبت على جمع التبرعات لتمول 
أعمالها االرهابية.. بكل تأكيد أنه وفي 
ظل الحروب التي تخوضها الجماعات 
االرهابية المتطرفة وحاجتها الملحة 
للتمويل ستنتشر «الشيالن» المسمومة 
عند بوابات المساجد وغيرها من أساليب 

«التسول» الرخيص!!
ولهذا نحث فاعلي الخير ودافعي الزكاة 
لوضع الخير في مواضعه الصحيحة حتى 
ال يشتركون في قتل األبرياء من حيث ال 

يدرون!!

حيادية!!
حيادية الجيش عمل وطني  

ومهني ومطلب شعبي، وأما 
ما يحدث في محافظة عمران نحتاج 
- حقيقة- الــى كتيبة من المحللين 
«حــيــاديــة  إلقــنــاعــنــا أو إفــهــامــنــا بـــ

الجيش»..
هل مشاركة اللواء ٣١٠ في الحرب 

العبثية هي «الحيادية»..
أم «الــحــيــاديــة» تــعــنــي قــيــام 
وزيــــر الـــدفـــاع بــوســاطــة لوقف 
إطــالق الــنــار.. أم وقــوف الجيش 
على مسافة واحـــدة مــن أطــراف 
الــنــزاع هــي «الــحــيــاديــة».. أم هي 
ــة «الــــمــــدن» مـــن حـــروب  حــمــاي

«المديريات».. أم تأمين الجيش 
للطرق أمام «النازحين» من أبناء 

عمران هي«الحيادية»؟!!
نعتقد جازمين أن الحديث عن 
«حيادية» الجيش غير مجٍد إال بعد 
استعادة «الجيش» لألسلحة التي ال 

يجب أن يمتلكها أحٌد غيره!!

من «اثيوبيا» الى «تركيا»

الكهرباء تتفاهم!!

مسلسالت لمجتمعات داحس والغبراء

كان وزير الكهرباء السابق  
لسمعة  لصيت وا سيئ ا
ــــدوش» الجميع  صــالــح سميع «ي
بمفاهمات مــع اثيوبيا لتغطية 
احتياجات بــالدنــا للكهرباء، وفي 
األخــيــر اتــضــح للجميع أن كــل ما 
ــه «ســمــيــع» مــع «اثــيــوبــيــا»  قـــام ب
دون غيرها كان نكاية «اخوانية» 
بثورة ٣٠ يونيو في مصر وارسال 
رسالة من خالل ذلك بأن «اليمن» 
تقف الى جانب «اثيوبيا» في انشاء 
سد النهضة الذي حذرت مصر من 

انشائه.
وهــا هو الــوزيــر االخــوانــي الجديد 

للكهرباء عبدالله األكوع يتفاهم مع 
«االخوان»  «تركيا» الراعي الرسمي لـ
في المنطقة على تغطية احتياجات 
«٦٠» سنة  ــــ بــالدنــا مــن الكهرباء ل

قادمة!!
ق: ستون سنة 

َّ
أحد «الساخرين» عل

مــرة واحــــدة.. أظــن أنها ستغطي 
البالد بالمسدسات.. أما «الكهرباء» 
فكلنا سنخرج نتفاهم مع تركيا على 
تغطية شهر رمضان فقط، وعهد 
الــلــه ان كــل اليمنيين سيسددون 
فواتير كهرباء الشهر المبارك الى 

السفارة التركية وفوقها الزكاة..
إذًا افعلها يا أكوع!!

القنوات الفضائية في كل دول العالم تكرس برامجها طوال    
العام لمناقشة قضايا المجتمع وايجاد حلول لها.. كما تحرص 
في رسالتها االعالمية على تعزيز قيم المحبة والتسامح والتكافل 
واحترام القانون، وخلق وعي وطني لمواجهة الجريمة والظواهر 
االجتماعية السيئة.. اضافة الى تعزيز القيم والممارسات التي 
تحفظ حقوق الفرد والمجتمع في حياة كريمة وممارسة حقوقه 

دون انتقاص أو مصادرة.
وفي عالمنا العربي الذي هو بأمّس الحاجة لتكريس هذه التربية 

النوعية، نجده يعيش طــوال العام مع برامج ومسلسالت كلها 
تقدس عصبيات قبلية ومذهبية أو صراعات عبثية..

فلو ظلت أوروبــا تسخر قنواتها الفضائية لتراجيديا حربين 
عالميتين داميتين لما توحدوا ولما عرفوا إلــى اليوم السالم.. 
وسنجدهم في ذكرى الحرب يعرضون فيلمًا وثائقيًا لساعات فقط..
حقيقة نحن ضحايا االعــالم العربي الــذي يمجد الحروب ولعل 

المسلسالت التركية هي إحدى كوارث العرب اليوم..
إن حرب عمران.. هي صورة لحرب داحس والغبراء..

من أروع سخريات 
«الفضول»!!

فـــــــي    
بيَتي 
ـــــــــر  شـــــــــع
كـــتـــبـــهـــمـــا 
الـــــشـــــاعـــــر 
ــــر  ــــي ــــكــــب ال
عـــبـــدالـــلـــه 
عبدالوهاب 
نـــــعـــــمـــــان 
ــفــضــول»  «ال
فــي منتصف 
الخمسينيات وَسِخر فيهما ببراعة وذكاء 
ممن كانوا يوهمون السذج والبسطاء من 
المواطنين بأنهم يحمون استقالل البالد 

من الغزاة..
ــون اليوم  ــزال ــك الــنــوع الي الكثير مــن ذل
يوهمون البسطاء والسذج بشعارات رنانة 
تستدعي سخرية الفضول وذكــر بيتيه 

اللذين قال فيهما:
ــدوا قــواهــم ــي باللحى باللحى أب

بالمساويك قــاومــوا الــطــائــراِت
ــكــكــم أشـــــد وأقـــــوى فــمــســاوي

ولحاكم من أعظم المعجزاِت

ملحوظة:
على ذكرنا للشاعر الفضول.. يا ترى لماذا لم 
يكن ضمن المكرمين بوسام الوحدة المباركة، 
نشد عن الوحدة 

ُ
تب وأ

ُ
خصوصًا أن أعظم ما ك

كان بقلم الفضول..
ويكفي أن النشيد الوطني لدولة الوحدة 

من كلماته!!

مسلمو ايسلندا يصومون في رمضان ٢٠ ساعة واستراليا (١٠) ساعات

< خريطة الصيام التي أعدتها صحيفة (هفتون بوست) 
األمريكية أظهرت أن المسلمين في مدينة سدني باستراليا 
يصومون لمدة عشر ساعات فقط يوميًا، وهو األقل حول العالم، 

في مقابل مسلمي ايسلندا الذين يصومون نحو ٢٠ ساعة.
«سبق» السعودية فإن طول يوم الصيام يختلف من   ووفقًا لــ
حيث عدد الساعات التي تمتد بين الفجر والمغرب حول العالم 

طبقًا لوقوع البلدان على خطوط الطول والعرض.
وتعد استراليا وبعض دول امريكا الجنوبية وشرق آسيا 
وهي الدول القريبة من القطب الجنوبي، األقل من حيث عدد 
الساعات بينما يطول اليوم حتى يصل الى نحو ٢٠ ساعة 
أو أكثر كلما اقتربنا من القطب الشمالي في أوروبا وأمريكا 

الشمالية.


