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ــا أن تكون   هــذه األحــــزاب إم
ــشــعــب، وإمــــا أن  فـــي صـــف ال
تكون ضمن جنود التجريع والعبث 

بالمقدرات.
�  لــم تعد خــدعــة التفريق بين 
الحكومة وبين األحــزاب تنطلي على 
أحد ولم يعد إنكار مستوى التمثيل 
الحزبي في الحكومة يشفع أو يوفر 
طريقًا للهروب عندما يحين موعد 

الحساب .
�  وإذا تأملنا في الحزبين الكبيرين 
المؤتمر الشعبي العام وتجمع اإلصالح 
سنجد من المواقف مايشيب له رأس 
الغراب، حيث يصعب النأي بالمواقف 
عن ألسنة اللوم وتحمل المسئولية.. 
وقطعًا فإن أنصار الله الحوثيين هم 
أبــرز الكاسبين على المدى القصير 

والطويل معًا.
�  وإذا كان من واجــب المؤتمر أن 
يــقــرص آذان  فاشليه ممن صــاروا 
يعملون في الحكومة  لحسابهم وليس 
لحساب الشعب أو حتى المؤتمر، فإن 
منطق اإلصالح ينطوي على مغالطة 
كــبــيــرة عــنــدمــا يــأخــذ مــوقــف رأس 
الحربة في الدفاع عن أخطاء الحكومة 
وفـــســـادهـــا وســـــوء إدارة رئــيــســهــا 

باسندوة..
�  حزب اإلصالح يقول ويكرر:ليس 
لنا من حصص سوى ثالث حقائب ثم 
يستبسل دفــاعــًا عــن بقاء الحكومة 
الفاسدة ما يطرح السؤال: إذا كانت 
الحقائب ثالثًا فقط فما هذا التشبث 
إال دليل على أن التمكين والقبض على 
المفاصل يتجاوز حقائب المشترك إلى 
العبث بحقائب المؤتمر الشعبي نفسه 
وقائمة اإلقصاء والتمكين في وضوح 

شمس النهار .
�  ربما أسهمت أوضـــاع المؤتمر 
في اتساع الفجوة بين بعض قياداته 
العليا كتنظيم سياسي وبين ممثليه 
في الحكومة، وربما اعتقد االصــالح 
أن توسيع دائرة التمكين والتكسب 
السريع هو األصــل واألهــم في حركة 
ــة ،غــيــر أن الــمــؤكــد أن  ــدول دوالب ال
ــب هـــذا الــعــبــث وهــذا  ــراق الــشــعــب ي
التواطؤ السياسي مع الفشل الحكومي 
حيث سيعرف الجميع أنهم تركوا 
فراغًا هائًال صرنا نشهد من يملؤه 
بذكاء حيث تداعياته وحصاده في 
اضطراد بدليل ما خسره هؤالء وكسبه 

الممانعون للجرعة الخائبة.

سقطوا كلهم وما زلت طوًدا

ــر مـــرحـــًبـــاألـــف حــّيــا ــع ــش ـــل ال ـــب
ْ

أق
ــصــون الــعــوالــي

ُ
ــغ ـــْم بــنــا نجتني ال

ْ
ق

ـــاِح عــظــيــٍم ـــس ـــــــِزل ب ٍّوتــهــيــأ وان
ــــاب عـــز ــــت ــــا بـــلـــغـــت أع فـــــــإذا م
ــم ســـالًمـــا ــي ــظ ــع ـــهـــا ال قــــل لــــه أي
ـــت طــــوًدا ـــازل ــم وم ــه

ُّ
ــل ــوا ك ــط ســق

ــٌر ــي ــــــده هــــو خ ـــه وح ـــل ـــك ال ـــان ص

ــى ــام ــس رفـــــع الــــلــــَه ِمــصــحــفــًا وت
ــــا ــــرزاي ــــه يــــــُد اإللـــــــه ال

ْ
ــــت

َ
فــــوق

ــــــاءوه مـــن كـــل فــجٍّ ــــــــادي ج واألع
ــازي ــخ ــم ــا وال ــخــن ــــوا إلـــى ال ــــَداَع وت

ـــوِد أرادوا ـــخـــل ـــن ال ــــرن م ــث ق ــل ث
ــٍع  فــعــٍل وضــي

ّ
ـــهـــاَوْوا فـــي كــــل ـــت ف

ــــوا عــيــشــة الـــُجـــحـــور ففيها
ُ

ــــف أِل
ــاحــوا حــمــاه ــب ــت ــه واس ــل جـــحـــدوا ال

ــعــظــيــم اعـــتـــذارًا ــع ال ــب ــت ـــهـــا ال أّي
ـــن شـــــْدوي ـــك ـــــا شــــاعــــٌر ول مــــا أن
ــك الــتــهــانــي ــي ــي إل ــزج ــي ت ــواف ــق ــال ف
ــب شخصي ــّي ــد الـــمـــزار غ ــع لــيــس ُب
ـــك إال ـــت ـــي ـــر أنــــــي مــــا إن أت غـــي
ــعــًدا) ــي ابـــن عــمــك( س ــن ــت ــادي حــيــن ن
 مــثــقــالبــحــيــائــي

ُ
ـــــت ـــــواري ـــــت ف

ــنــفــوس ال الـــمـــاِل نسمو بــعــطــايــا ال

ــــاُس حتى ــــن ـــك الـــبـــقـــاع وال
ْ

ـــفـــت أِل
ــا ــوه ــن ــق ــا وكـــلـــهـــم أي ــن ــم ــل قــــد ع
ــــــروا بــهــا كعلي ــــزوا أن َي ــــِج (ع
 حــيــٍن

ّ
ـــــــه فــــي كــــــل وصـــــــالة اإلل

ــا  عــصــّي
ً
ـــال ـــب ــــهــــادى وكــــــان ق  وت

وتـــحـــّمـــل زهــــــًرا و وردا نــدّيــا
ــان الــعــلــّيــا ــك ــم بـــاقـــتـــداٍر  حــــوى  ال
ــف واحــضــن وقــّبــل (عــلــيــا )

ّ
فــتــلــط

ـــت حيا
ْ

ـــازل ــٍد مــضــى .. وم ــي  ك
ّ

ـــل ك
ــا كــالــثــريــا ــان) ســاطــًع ــم ــي مــثــل (غ
ــا ــي ـــا لــــم يـــــزل وخــــيــــٌر ول

ً
حـــافـــظ

ــــــوق آالمــــــــه وأْحــــــيــــــا وحـــّيـــا ف
ــا ــجــي ـــــه ن

ْ
ـــــت ـــــّرب ـــــه وق

ْ
وحـــــَمـــــت

ــــــالذوا نجيا ــــــردى ف بــجــيــوش ال
وأتـــــوا فـــي الـــِخـــصـــام  شــيــئــا فــريــا

ــــَوه فــيــك يـــاكـــريـــم الــمــحــيــا مــــْح
ــــى بــــديــــنــــه وتــــزيــــا

ّ
ـــــن تــــحــــل م

ــبــون أمـــــًرا عصيا دهـــَرهـــم يــطــل
ــا ــّي ـــوف يـــلـــقـــون غ ـــس ــــوه ف ــــُس ون

ــقــويــا ؟ ــن ال ــي ـــرى يجحد األم
ُ

ــن ت م
ـــدو بهيا ـــْب ـــهـــاِء ي ـــب ـــي مـــقـــام ال ف
مـــدُحـــكـــم  يــجــعــل الــخــلــيَّ شجيا
ــس مــثــلــي نسّيا ــي ـــم  ول ـــالك عـــن ُع
ـــيُّ حــفــيــا ـــحـــف ـــا ال ـــه  بــــي أي

َ
ـــت ـــن ك

ــك حيا ــي ــي أبــــي ف ــن ــُي أْبــــصــــَرت أع
وتــــبــــاعــــُدت كـــــي  أظـــــل الــخــلــيــا
ــا ــري  ث

ُّ
ـــل ـــق ـــم ـــُح ال ـــب ـــْص وبــــهــــا ي

ــا ــّي ــقــي لـــغـــيـــرك الــــيــــوم ش ــاتــب م
ـــا ـــي ـــك ُرِق ـــي  إل

ّ
ـــنـــا إال

ْ
مــــا ارتـــحـــل

ال وال ثـــانـــًيـــا  ُيـــدانـــي الــصــفــيــا)
ــــب الــزكــيــا  الــمــصــطــفــي األح

ُ
ــغ ــل ــب ت

*   *   *   *

*   *   *   *

*   *   *   *

*   *   *   *

أغسطس ٢٠١٤م

شعر / عبدالجبار سعد 

 مكافحة الفساد.. بطولة على 
طالب التعليم العالي..

شــكــاوى مــمــزوجــة بــالــدمــوع   
يطلقها الطالب الدارسون في 
الخارج.. وهيئة مكافحة الفساد لألسف 
تريد أن تبرز عضالتها على الطالب 
الذين ال حول لهم وال قوة.. من خالل 
الحرب المخجلة التي تشنها على وزارة 

ـــتـــعـــلـــيـــم  ال
العالي..

تركت هيئة 
مــــكــــافــــحــــة 

الفساد وكبار عتاولة الفساد واإلفساد 
في البالد في الكهرباء.. والعقود التي 
تنهب المال العام بمليارات الرياالت 
شهريًا منذ سنوات خالفًا عن فارق 
ــنــفــطــيــة.. زد  ســعــر الــمــشــتــقــات ال
ــك فــســاد التهرب الضريبي  على ذل
ــجــمــركــي وشـــركـــات االتـــصـــاالت  وال
الخاصة، وذهبت الى وزارة ال تملك 
ـــمـــا طــالب  مــلــيــشــيــات مــســلــحــة وإن
أسلحتهم أقــالم فقط.. مخجل جدًا 
ترك أوكار الفساد الخطرة، 

ُ
أن ت

ونــجــد هيئة مكافحة 
لفساد تشخط  ا
وتــنــخــط على 
ة  ر ا ز و
ــم  ــي ــعــل ــت ال
الــــعــــالــــي.. 
رغــم أن كل 
ت  مستحقا
الطالب الدارسين 
ــــــخــــــارج ال  ـــــي ال ف
تــســاوي نصف 
ما ُصــرف لبناء 
مسجد جامعة 
االيمان.. اخجلوا 

قليًال!!

الشاطر مديرًا 
لمؤسسة «الميثاق»

ـــم عــلــي   ـــزعـــي أصــــــدر ال
ــح رئــيــس  عــبــدالــلــه صــال
ــعــام قـــرارًا  الــمــؤتــمــر الشعبي ال
١٢» لسنة  ــرقــم « تنظيميًا ب
٢٠١٤م قضت المادة األولى منه 
بتعيين األخ/علي حسن الشاطر 
مــديــرًا عــامــًا لمؤسسة الميثاق 

للصحافة والطباعة والنشر.
و قضت المادة الثانية من القرار 
العمل به من تاريخ صــدوره كًال 

فيما يخصه..

فساد المشترك «جرعة» قتلت الوطن

خرجت أحزاب الفساد المشترك ونهب المال العام تتباكى   
على الشعب وتّدعي ان لديها رؤيــة لتخفيف تداعيات 
رنا بنفس األكاذيب 

ّ
«الجرعة» على المواطنين.. هذا «الخرط» يذك

والشعارات التي رددوها عام ٢٠١١م لخداع الشعب.
كان بإمكان أحزاب المشترك ان يوقفوا فساد وزرائهم وانهاء 

غزوات نهب المال العام وتفّيد قياداتهم للمناقصات واالستئثار 
بالوظيفة العامة.. هذا فيما  لو امتلكت أحزاب المشترك الشجاعة 

وفعلت ذلك..
 لكن ان تردد أساليب الخداع والكذب وتتاجر بمعاناة الشعب 

فهذه ليست وقاحة فحسب بل كما يقال «سارق ومبهرر»!


