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حين تخلع جلدك
مرتدياً جلد غيرك

تهرب منك
المدينة والناس

يهرب منك الذين أعاروك
جلداً غريباً وال يأمنوك.

عد لذاتك
كن أنت

حينئذ سوف لن يخدعوك
.ولن يخلعوك
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ــأت أحــــزاب اللقاء    ــط أخ
المشترك وهي تفرط في 
الشطط وتمعن في جعل الزمن 
يتسرب كما يتسرب الماء من بين 

األصابع..
۹ أخــطــأت وهــي تتجاهل أنه 
اليــوجــد عاقل أو حتى مجنون 
يمكن أن يسمح بوصول اليمن 
إلى فضاء الفراغ الدستوري بعد 
أن كان من أمر التمديد لمجلس 
النواب الحالي لفترة زمنية غير 

قابلة دستورياً للتجديد.
ـــزاب حــددت  ۹ وألن هــذه األح
لــنــفــســهــا هـــدفـــاً اســتــبــاقــيــاً 
ـــى السلطة  ـــوصـــول إل هـــو ال
«بالباراشوت» كان كل حوار معها 

مجرد إهدار للوقت.
۹ الحزب الحاكم يريد تنفيذاً 
التفاق فبراير.. والمشترك ينظر 
إلى السلطة.. والحاكم يعرض 
فكرة حكومة مشتركة تدير أمور 
االنتخابات.. وعيون قادة المشترك 
شاخصة باتجاه كرسي الحكم.. 
ــاس يتحدثون عــن خيار  ــن وال
الصندوق، والجماعة يراوحون 
أحالم القفز إلى هدفهم بطرق 

غير طبيعية..
۹ ويدور الزمن بسرعة فال يكون 
أمــام صاحب القرار ســوى خيار 
إعــالن المضي نحو االنتخابات 
واحترام حق المشترك المعارض 
ــات  ــدرج فــي أن يــبــقــى فــي م

المتفرجين..
۹ وكعادتهم في التهديد بهدم 
يهدد  المعبد، يطلع علينا من 
«بالهبة الشعبية» وكأن الناس 
في اليمن مجرد «دمى» متحركة 
أزرارها وبطارياتها بيد المشترك..
المشترك  ـــزاب  أح ۹ مشاكل 
ــيــرة.. لــكــن رأس  وعــيــوبــهــا كــث
المشكلة األكبر هي سوء تقدير 
األمور وتضخيم حجم الذات.. ولهذا 
ليس غريباً كثرة استيقاظهم من 

النوم مذعورين..

أكبر مشاكل 
المشترك..!!

عبداهللا الصعفاني

مجلة ”تايم“ األمريكية الشهيرة   
أرســت تقليداً راسخاً منذ أواخــر 
ــرن الــمــاضــي،  ــق عــشــريــنــيــات ال
تمثَّل في اختيار ”شخصية العام“.. وهو 
اختيار يستند إلى معايير دقيقة تجاه أكثر 
األشخاص تأثيراً في المواقف واألحــداث 

الكبرى في العالم خالل العام.. 
ومنذ ذلك الوقت، يتم اختيار قادة وساسة 
وعلماء وغيرهم من المشاهير في شتى 
ميادين الحياة.. وقد حصل على لقب هذا 
العام السيد ”مارك زوكيربيرج“ وهو مؤسس 
موقع ”فيس بوك“ الشهير، برغم أن الجمهور 
صوت عالياً للسيد ”جوليان أسانج“ مؤسس 

موقع ”الويكيليكس“ الخطير .
أقترح -بل وأستقرح- أن نؤسس لهذا 
التقليد ”عندنا“ في اليمن، عبر واسطة 
إعالمية أو منتدى إلكتروني أو أي شكل 

متصل بالجمهور على نطاق واسع.. 
غير أن األهم من االستقراح هو طبيعة 
التقليد بحد ذاتــه.. إذْ أرى أن يمنح لقب 
”شخصية العام“ ليس لذوي التأثير اإليجابي 
أو النجيب على مجريات األحداث المختلفة 
في الساحة اليمنية.. فهؤالء لن نعثر لهم 
على أثر البتة.. بل ألولئك الذين أثَّروا على 
مجريات حياتنا سلباً، بأن أضافوا إلى حزننا 
حزناً، أو إلى همومنا هماً، أو إلى مآسينا 
مأساة جديدة، عبر قرار أو قانون أو إجراء أو 
ممارسة من أي نوع، وفي أي مجال، وعلى أي 

صعيد.. وما أكثرهم!!

شخصية العام

تسونامي يعصف بالمشترك 

في ذكرى حكيم أبناء الشهداء وفرحة التكريم

ــــدارس عــــدد من    ــــت ت
القيادات الوسطية في 
أحــزاب االصــالح واالشتراكي 
والــنــاصــري فــي المحافظات 
إخراج أحزابها من المأزق الذي 
يهددها باالنهيار والتشرذم 
لكارثية  ا ء  ــا ــط األخ بسبب 
التي اقترفتها قياداتها 
وانفرادها بالقرارات دون 

العودة اليهم.

 مصادر متطابقة ذكــرت أن 
التململ في قواعد المشترك 
أصبح خارجاً عن السيطرة وان 
هبة مرتقبة تهدد قيادات تلك 
االحزاب، وتصر على محاسبتها 
وعزلها سياسياً، كونها شوهت 
ــزاب وارتكبت  تاريخ تلك االح
أخطاًء جسيمة تفرض عليها 
االستقالة أو تخضعها للمحاسبة 

التنظيمية.

في ذكرى رحيله الثالثة يتذكر   
أبناء اليمن الشيخ الحكيم عبداهللا 
بن حسين األحمر - يرحمه اهللا - 
ومواقفه الوطنية الراسخة التي لم يفرط 
خاللها بثابت وطني، ولم يتنصل خاللها 

عن قضية وطنية أو قومية أو إنسانية..
ــواجــد في   حضر فــي السلطة .. وت

المعارضة.. ومــارس اختالف الرأي 
ــن بعقل  ــري والــتــوجــهــات مــع اآلخ
وحكمة.. لكنه لم يختلف مع الوطن.. 
ولم يختلف مع أحد إزاء موقف وطني.. 

رحم اهللا شيخنا الحكيم وألهم محبيه 
حكمته ونضوج رؤيته .. وبعد 

نظره.

كل أبناء الشعب وفي مقدمتهم   
منتسبو القوات المسلحة واألمن 
غمرتهم األربــعــاء سعادة بالغة 
وفخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ــرجــال.. ويمنح أبناءهم  يكرم خيرة ال
وأسرهم امتيازات وأولوية في التوظيف 
وااللتحاق بالجامعات وكذلك في الكليات 

العسكرية.. ومنحهم أراضي وغيرها من 
االمتيازات..

ذلــك التكريم يعكس التقدير العالي 
لتضحيات أولئك الشهداء االبطال.. فعالً إنها 
لفتة كريمة تؤكد حرص القيادة السياسية 
على أن يعيش أبناء الشهداء بكرامة،  وهي 
رسالة قوية لمن يحاول الثأر منهم وسلب 

حقوقهم.. 

ــون    ــن ـــــن ج ج
ـــبـــان»  «طـــال
المشترك من 
التعديالت الدستورية 
لكونها انتصرت للمرأة 

بمنحها ٤٤ 
مــقــعــداً 
فــــــــي 
البرلمان.

أما تجار الحروب 
في المشترك فقد أُصيبوا بهستيريا 
كونها جاءت لتطبق نظام الحكم 
المحلي، فيما هم يلهثون وراء 
الفيدرالية والكونفيدرالية وغيرها 

من أوهام الدجالين.
ــك  ــئ ـــركـــز أول وي
المرضى ضجيجهم 
وتــبــاكــيــهــم على 
تخفيض مدة فترة 
الجمهورية  رئيس 
ــن ٧ ســنــوات  م
ــس  ــم ـــــــى خ إل
بــدون سبب.. 
متناسين أن 
ت  يال لتعد ا
ـــع  ـــض ـــخ ـــت س
للشعب، فهو من سيقرر، ال أولئك 

االنقالبيون.

أحزاب تكيل كالماً!«طالبان» والتعديالت

تعيش قيادات المشترك عزلة   
فرضتها على نفسها بطريقة 
انتحاريــة.. وصــارت تثيــر 
السخرية وهي تكيل تراباً في سوق 

البورصات..
وبرغم أن نوابها غيروا 

ألوان الشارات من لون 
«البرتقالة» الى اللون 
«األخضــر» اال أنهــم 

فشلوا في استقطاب أحد  
طوال اســبوع للتعاطف 
معهم.. مشاريع قيادات 

المشــترك أصبحــت كلهــا 
خاسرة.. وتزداد عزلة وهي 

تقــف لوحدهــا، بينما 
المنظمــات الدوليــة 

تتســابق لتقديم 
الدعــم وتذليل 
الصعــاب إلجراء 

ت  بــا نتخا ال ا
بيـــة  لنيــــا ا
فـــي أجــواء 

ديمقراطيــــة 
حرة ونزيهة..

ناخبون يتوعدون

النواب المستقلون أصبحوا شماعة يستخدمها المشترك   
لتحقيق أهدافه الدعائية والتضليلية للخارج.. لكن 

الجميع يعلم أن كتلة المستقلين 
ال يتجاوز عددها ثالثة نواب.. وسلوك  
كهذا ليس غريباً على المشترك.. لكن 

الغريب أن بعض المستقلين قبلوا 
أن يكونوا موظفين مع المشترك 
ضاربين عرض الحائط بإرادة 
وقــنــاعــات ناخبيهم الــذيــن 
ب  لحسا با نهم  و عد يتو
٢٧ ابريل  ــوم  العسير ي

القادم..

القناة التعليمية.. سبات شتوي!!

دولة المخيمات أم مملكة الكهوف؟!

كــنــا نــظــن أن القناة   
التعليمية التي طالما 
سمعنا عنها، ستكون 
إضافة نوعية لباقة القنوات 
الفضائية في بــالدنــا، لكنها 
ــــراوح مــكــانــهــا بال  ــــزال ت الت
جديد أو قديم رغم االمكانات 

المتوافرة لها سواًء الميزانية أو 
االستوديوهات..

أملنا كبير في الجهات المعنية 
بتفعيل هذه القناة التي تغط 
في سبات شتوي بينما اإلرهاب 
يترصد طالبنا وشبابنا بأفكاره 

المتطرفة.

إصــرار المشترك على اجتزاء  
مصفوفة  مــن  معينة  نقطة 
التي  الدستورية  لتعديالت  ا
تتعلق بإلغاء فترتي الرئاسة يكشف سوء 
نواياه، وأن كل هذا الضجيج الذي أدوشنا 

به في حواراته العقيمة يؤكد أن هدفه 
السلطة وليس التغيير.. وما تحالفاته 
األخيرة مع المتمردين والخارجين على 
القانون إال مؤشر نحو دولة المخيمات أو 

مملكة الكهوف.

مدينة «الصالح» السكنية بالمكال


