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¿ اأمام هذه الثقافة التي حتّر�ض على تزويج 
ال�صغريات القا�صرات، يبدو �صوت اخلطاأ اأكرث 

ارتفاعاً، بينما يتوارى احلق وامل�صلحة العامة 

خجاًل..

۹ م�صروع قانون حتديد �صن الزواج متعرث.. 
واليجد من الكتل الربملانية اإاّل ما ي�صري اإىل اأنها 

جمرد كتل.. كتل وح�صب.

۹ علماء النف�ض يوؤكدون االأ�صرار النف�صية 
واالجتماعية على تزويج الطفلة، والربملان ال 

ي�صمع..

واالأطباء يوؤكدون االأ�صرار ال�صحية على 

زواج ال�صغرية مبا يرتتب على ذلك من النزيف 

وخماطر احلمل املبكر وزيادة الوفيات والوالدة 

املتع�صرة واملواليد ناق�صي الوزن.. والربملان 

وح��ده ال ي��رى.. وفقهاء االجتماع واحلقوق 

واحلريات يوؤكدون اأن ال�صغرية تكون خارج 

�ل امل�صوؤولية، واأن الدفع بالطفلة  حدود حتمُّ

الأن ت�صبح مطلقة م�صوؤولة عن طفل اأو اأطفال 

مغامرة..

۹ عدد ال�صحيات يف تزايد و�صط �صمت الغيور 
الذي ال يحرتم �صن الطفولة واليراعي م�صالح 

عامة اأو م�صالح خا�صة على �صلة باملنطق 

والعقل..

۹ و�صواهد كثرية على ح��االت زواج 
حتولت ب�صبب املغامرة بتزويج الطفالت 

اإىل جرائم جنائية واأخالقية..

۹ البع�ض يطرح فكرة ا�ستبدال �سرط ال�سن 
ن واحلجم.. وهذا يعني حتويل  ب�سرط التكوُّ

ال�صغرية اإىل امليزان، دون اإدراك باأن العقل 

زينة والرحمة مطلوبة حتى مع وجود اأ�صكال 

الغ�ض التجاري حول ال�صن.. فاأين العقول واأين 

هي اأدوار اأهل التوعية والتثقيف واقطاب الدفاع 

عن احلقوق.۹

عبداهلل الصعفاني

حسن عبدالوارث

¿ تفتقر ال�صحافة اليمنية اإىل �صمة التخ�ص�ض، 
اأو تكاد .. بالرغم من اأن ال�صحافة يف عدد من البالد 

التي عرفت ال�صحافة بعد اليمن بعدة �صنني ، 

ت�صهد اليوم �صمة تخ�ص�ض التخ�ص�ض اأو الوفرة 

يف التخ�ص�صات الفرعية ك��االأزي��اء وال�صيارات 

والعقارات ..اإلخ.

وقد كانت ال�صحافة الثقافية -اأو االأدبية - 

واحدة من اأ�صكال ال�صحافة املتخ�ص�صة يف اليمن 

منذ زمن بعيد ، ميتد اىل ثالثينيات القرن املا�صي 

. غري اأن حالها اليوم ال ي�صر اخلاطر ، فثمه جملة 

واحدة اأو اإثنتان ، وثمة  �صحيفة واحدة اأو اإثنتان 

، وعدد ي�صري من املالحق الثقافية املتبوعة ببع�ض 

ال�صحف اليومية.

هذا هو ما تبّقى من ر�صيد ال�صحافة الثقافية 

واالأدبية املمتد منذ ذلك الزمن ال�صحيق وحتى 

اليوم.

اأما ال�صحافة االقت�صادية فحّدث وال حرج ..

فثمة اليوم جملة واحدة ناجحة باأدنى املعايري 

، ومنتظمة ال�صدور اىل حّد ما ، هي »اال�صتثمار«..

وقد �صبق لوكالة االأنباء »�صباأ« اإ�صدار جملة 

اقت�صادية ناجحة مهنيا ً- يف وقت قريب �صابق- 

غري اأنها تعرثت قبل اأن ُت�صاب بال�صكتة القلبية !

.. وعدا بع�ض املالحق االقت�صادية يف ال�صحف 

القليلة ، فال وجوَد حقيقياً لل�صحافة االقت�صادية 

على االإطالق!!

حتى ال�صحافة الريا�صية التي جنحت وازدهرت 

يف كل بالد العامل ، مل تزل يف بالدنا »حملك �صر«!!.. 

فانظر كم عدد ال�صحف الريا�صية ال�صادرة يف 

اليمن اليوم ؟؟.. اإنها �صحيفة واحدة يتيمة !!.. 

فيما هنالك م�صاريع �صحف ريا�صية توقفت عن 

ال�صدور قبل اأن يكتمل م�صوارها الق�صري، عدا 

م�صاريع ُوئدت يف املهد قبل اأن ُتولد!!

ما �صبق كان جواباً �صريعاً عن �صوؤال عابر األقاه 

عليَّ اأحد الزمالء حول واقع ال�صحافة التخ�ص�صية 

يف اليمن .. غري اأنه األقى ال�صوؤال ومل يعد الأخذ 

اجلواب ، كعادتنا يف حياتنا املهنية اليومية ، نبدو 

م�صغولني جدًا مثل »اأم العرو�صة« من دون �صغل 

حقيقي !!.. ونبدو م�صتعجلني جدًا من دون اأن 

يكون لدينا اأي م�صوار من اأي نوع!!۹

ويسألونك عن الصحافة املتخصصة!!
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خطر ال يراه الربملان!!

إصالحيون ضد اإلصالح
¿ اإذا ك��ان البع�ض 

ي������ت������ح������دث 

عما  �صهاب  باإ

ي�صمونه بروؤية 

ال��ت��ج��م��ع 

ال���ي���م���ن���ي 

لللا�للسللاح.. 

ر  ا حل������و ا ن  اأ

الوطني حماولة 

�صي  ل�صيا ا للك�صب 

مل�صلحة  ا ق��ب��ل  م  للنظا

العليا للوطن، ف��اإن ه��وؤالء اإما 

يعملون �سد االإ�ساح اأو انهم يحاولون اال�ساءة 

له واإ�صعاف موقفه من احل��وار.. والغريب اأن 

جند االعام االإ�ساحي ال يفّند كتابات كهذه الإي�ساح 

احلقيقة اإزاء موقفه!۹

لجنة األحزاب

سؤال ملحافظ
 صنعاء؟!

¿ ت���ظ���ل جل���ن���ة االح������زاب 
والتنظيمات ال�صيا�صية مطالبة 

دوماً ب�صرورة ان تقدم اآراءها 

ومواقفها اأمام الراأي العام اإزاء 

كل ما يتعلق باحلياة احلزبية.

ولعل �صكوى ح��زب اجلبهة 

ال��وط��ن��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة من 

تدخالت اللجنة وما �صاحب هذه ال�صكوى 

من لغط يجعل من جلنة االحزاب مطالبة 

اليوم اأكرث من اأي وقت م�صى ب�صرورة 

تقدمي �صورة �صاملة عن احلياة احلزبية 

عرب خمتلف الو�صائل ومبا ال يجعل من 

ن�صاطها مو�صمياً.. وب�صورة تعرب عن 

ر�صدها الفاعل للحياة احلزبية.۹

¿ اإىل متى �صيظل طريق 
)اأرتل - َحِمْل - ال�صد( متعرثًا 

رغ��م اعتماد تكلفته يف موازنة 

هذا العام 2010م.. فقرية »َحِمْل« 

ت�صتحق كل الرعاية واالهتمام كونها 

متنف�صاً �صياحياً طبيعياً وِقْبلة للزائرين 

من كل مكان للراحة واال�صتمتاع مبناظرها 

اخلالبة.. ناأمل منكم التوجيه اىل اجلهات املخت�صة 

ال��ذي جرفته  ب�صرعة ا�صتكمال �صفلتة الطريق 

ال�صيول واإن�صاء منتجعات �صياحية تلبي حاجات 

ال��رواد الوافدين مبا من �صاأنه اإيجاد فر�ض عمل، 

عالوة على اأنها �صت�صكل موردًا اقت�صادياً يدعم ال�صلطة 

املحلية باملحافظة.. فاأنتم املحافظ امل�صهود له بالعمل 

الدوؤوب وامل�صتمر الذي يحر�ض على تلبية احتياجات 

املواطن.۹

زيف الحوثي
¿ يف االأم�����ض القريب 
قال املدعو يحيى احلوثي 

اإن اللل�للسللاح يف �للسللعللدة 

وبتعبري امل�صريني »على هبل 

من ي�صرتيه«.. اليوم يقول 

ب�صذاجة اإن القبائل التي 

ت��داف��ع ع��ن نف�صها �صد 

اع���ت���داءات عنا�صره 

التخريبية ال متتلك ما 

ت��داف��ع ب��ه وان الدولة 

هي التي تواجه احلوثيني.. 

تناق�ض عجيب يك�صف زيف هذا املري�ض 

نف�صياً وذهنياً ودينياً ووطنياً.۹

على... قات
¿يبدو اأن االإدارات املعنية بالعالقات 
العامة يف العديد من اجلهات احلكومية 

قد مت اإيجادها يف اإط��ار هيكلة هذه 

اجلهات لغر�ض العالقات اخلا�صة 

مب�صوؤوليها وقياداتها.

واقع تلك االإدارات يوؤكد هذا القول 

خا�صة مع حالة الغياب ال�صديد 

لها يف عمليتها االت�صالية بالراأي 

العام وتو�صيح احلقائق حول كل 

ما تن�صره وتعر�ض له الكثري من 

االإ�صدارات من ق�صايا متعلقة بهذه 

اجلهات دون اأن جتد ردًا من تلك 

االإدارات يعك�ض م�صوؤوليتها االإدارية 

اإزاء جهاتها..۹

أحزاب.. نحن هنا
¿ اأن تعقد اأح��زاب 
وتنظيمات �صيا�صية 

العامة  موؤمتراتها 

و�صط ح�صور فاعل 

لقواعدها املحلية، 

فاإن ذلك خري ر�صالة 

ت��دل��ل على حيويتها 

وق��درت��ه��ا  وفاعليتها 

على اال�صتمرار يف احلياة 

احلزبية..

كما اأن ذل��ك يخر�ض التقوالت 

واالتهامات ال�صاطحة يف اأحايني 

عدة والتي حتاول جتريدها من كافة 

اأبجديات العمل احلزبي وو�صفها 

باإطارات ملحتويات فارغة.۹

بال نظافة!!
عجباً.. كل احلوا�ض املوؤ�ص�صية ذات 

العناية ب�»البيئة« يكاد يكون متركزها 

يف اأمانة العا�صمة..

وزارة ، جمعيات، مراكز، منظمات، 

فهل من تف�صري مقبول لتعرثات الو�صع 

يف  ة  عد ملت�صا ا ته  ها ت�صو و لبيئي  ا

االأمانة.

دعونا نقول: »باالإمكان فعل 

����ص���يء.. ول���و م��ن ب���اب تقليد 

االآخرين« مانعرفه اأن عوا�صم 

ع��رب��ي��ة ال ت����رتدد يف تقدمي 

م��ب��ادرات يف ه��ذا االجت���اه، 

ل�صاغر  ا ل��وق��ت  ا م�صتغلًة 

الذي تخلفه فرتة الدرا�صة 

يف �صفوف قطاع وا�صع من 

املجتمع:»ال�صباب«.

اإذاً.. ما الذي مينع مبادرة 

موؤ�ص�صاتنا ر�صمية، اأو �صعبية 

يف توجيه طاقة الفراغ ال�صيفي 

لل�صباب، ل�صالح ن�صاطات تقودنا 

اىل بيئة نظيفة.۹

أورام
¿ »حميد« اأو خبيث.. مهما كانت 
ه��ذه االأورام التي تظهر على 

اجل�صد، فاإنها تتطلب ت�صخي�صاً 

علمياً وواقعاً ومو�صوعياً حتى 

يتم حتديد العالج الناجع ومبا ي�صمن لل�صالمة 

العامة املزيد من االأم��ن واال�صتقرار وال�صالم وال�صري 

بخطوات واثقة باجتاه امل�صتقبل االأف�صل.!۹

¿ ال��ب��ع�����ض ي��ح��اول 
اخ����ت����الق ت��ف�����ص��ريات 

وم�صاجب وذرائع الإظهار 

ات���ف���اق 17 ي��ول��ي��و بني 

املوؤمتر وامل�صرتك باأنه 

ل بالعديد من  اتفاق حممَّ

االأل��غ��ام، والرتويج باأن 

ه��ذا االتفاق يخ�صع 

لتف�صريات عدة.

واله����دف ل��ه �صوى 

اال�����ص����اءة ل�����الإرادة 

ال�صيا�صية واحلزبية.. 

فحذاِر من تف�صريات 

كهذه.۹

مشاجب

حصانكلسانك مقولة مأثورة
هيلوكس القاعدة

¿ اأعلنت الداخلية اأن �صيارة )هايلوك�ض( دخلت 
اىل االأرا�صي اليمنية بلوحة �صعودية عن طريق منفذ 

الوديعة.

هذا االإع��الن ميثل موؤ�صرًا خطريًا خا�صة واأنه 

يعك�ض قدرة القاعدة على التحرك بحرية يف اأرا�صي 

ومناطق اجلزيرة العربية.

 واأم��ر كهذا ال يتطلب اال املزيد من 

ال��ت��ع��اون االأم��ن��ي م��ع االأ���ص��ق��اء 

وب�����ص��ورة تعلو على مفهوم 

ال�������ص���ع���اري���ة االإع���الم���ي���ة 

والدبلوما�صية.۹

¿ يقولون اإن هناك حالة من 
الزحام ال�صديد ت�صهدها اأروقة 

وق���اع���ات وم��ك��ات��ب االح����زاب 

املوّقعة على اتفاق 17 يوليو.

 هذا الزحام يرجعه البع�ض 

اىل اأن هناك رغبة لدى اأع�صاء 

من هذه االح��زاب للم�صاركة يف 

عملية احلوار.. عموماً فاإن على 

االحزاب م�صوؤولية اأكرب يف ت�صمية 

اأع�صائها مبهنية.۹

للمعنيني بالسياحة
¿ العديد من املواقع املحلية عرب �صبكة االنرتنت ال تكرتث بق�صية 
ال�صياحة والرتويج لها يف بالدنا، بل جندها منهمكة يف �صرد وتناول 

االأخبار ال�صاطحة والناطحة واملنفرة امل�صيئة وامل�صّوهة ل�صورة 

اليمن وت�صر بالتايل ال�صياحة فيه.

ونت�صاءل.. هل هذا التجاهل ناجت لكون اجلهات املعنية بال�صياحة 

يف بالدنا ال تقوم بالتوا�صل واالت�صال امل�صتمرين مع اإدارة تلك املواقع 

ومدها بكل املعلومات التي متكنها من القيام بعملية ترويجية فاعلة.. اأم 

اأن ال�صبب يعود اإىل تقاع�ض اإداراة املواقع..؟۹

¿ نالت الباحثة تغريد عبداهلل 
حزام العلي درجة املاج�صتريمن 

جامعة �صنعاء بتقدير عام ممتاز 

عن ر�صالتها املو�صومة ب�»مدى 

توافر مهارات التفكري االإبداعي 

والناقد لدى الطلبة املعلمني 

ق�صام العلمية بكلية  يف االأ

ال����رتب����ي����ة مب���دي���ن���ة 

حجة«..۹

»تغريد« 
بامتياز

يومًا بعد يوم تجسد الشرطة 
النسائية مهارات عالية وتثبت 
أنها في وحدة مكافحة االرهاب 
الحنان  اكتساب  األق���در على 

الوطني واالنتماء األمني.
يومًا بعد يوم تتجلى حميمية 
األنامل الناعمة والزناد للدفاع 

عن هذا الوطن الغالي.

¿ برنامج بريد امل�صتمعني يف اإذاعة الربنامج العام مازال أرقام مفجعة
اأ�صري تقاليد خم�صينيات و�صتينيات القرن املا�صي، حيث 

تقت�صر مهمته االت�صالية باجلمهور على الر�صالة الربيدية، 

يف الوقت الذي اأ�صحت الو�صائط متعددة مثل االإميل 

والفاك�ض والر�صائل الق�صرية، و.. و.. الخ من 

الو�صائط التي توؤكد قدرة االإعالم على التفاعل 

ومواكبة التطورات االت�صالية..

والغريب اأن ه��ذا الربنامج م���ازال يقدمه 

كبار املذيعني الذين ينهكون اأنف�صهم يف قراءة 

الر�صائل الربيدية وكاأنهم يعي�صون خارج 

الزمن!!۹

¿ االأرقام املفجعة التي تعلنها وزارة الداخلية من وقت 
الآخر عن عدد ال�صحايا جراء احلوادث املرورية، مل تعد 

جتد �صوى حالة اال�صتياء البالغة املنا�صدة لوزارة الداخلية 

ب�صرورة و�صع حٍد لهذه الظاهرة وب�صورة حا�صمة عرب 

اال�صتفادة من جتارب ناجحة الأ�صقاء واأ�صدقاء، خا�صة واأن 

املحا�صرات وو�صائل التوعية مل تعد وحدها كافية لتحقيق 

الهدف املن�صود. وهو ما يعني احلاجة املا�صة الإجراءات 

�صارمة كفيلة بو�صع حد لتفاقم هذه املاأ�صاة.۹

بريد املستمعني

ا����ص���دار اأ���ص��ب��وع��ي م����ازال ينتظر 

املزيد من الرعاية واالهتمام من قبل 

املعنيني خا�صًة واأنه  يوؤكد 

ق��درت��ه على اال�صتمرار 

واالإلتحام بق�صايا حمافظة 

ال�صالع وتطلعات اأبنائها 

الوحدوية..۹

الشرطة النسائية :

حنان وطني 
وانتماء أمني

¿ ال���زم���ي���ل ال��ق��ا���ض 
والكاتب هايل املذابي نال 

جائزة رئي�ض اجلمهورية 

الإب����داع ال�����ص��ب��اب جم��ال 

»الق�صة« وف��ق��اً الإع��الن 

نتائج دورت��ه��ا احلادية 

ع�صرة 2009م.

تهانينا ل�»هايل« بهذا 

اال�صتحقاق االإب��داع��ي.. 

ومتنياتنا له حياة اإبداعية 

حافلة باالجناز والتاألق.۹

جائزة الرئيس 
للزميل »املذابي«


