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ليس ضوءاً
ولكنها رغوة الضوء

تأخذ موقعها كمقدمة
لنهارٍ سيأتي

وضوء يبدد ما ترك الليل
.من عتمة الهرطقات

أيها الحالمون بعصرٍ بال ظلمة
هل دنا ذلك العصر؟

إني أراه
.وأقرأه خلف جيش من الكلمات
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ته    خذ أ جنبياً  أ ئحاً  سا لست 
ــأة.. فمنذ نعومة  ــاج ــف ــم ل ا
أظافري كان السالح حاضراً.. «جرمل.. 
تشيكي» وطبعاً بندقية البارود التي 
يتم وضع مسحوقه في ثغرة ثلثها 
األخير ثم ينطلق الصوت تأكيداً على 

وجود العيد..
۹  لكن لقطة نشرها ملحق اإلنسان 
في صحيفة «الجمهور» أوقعني تحت 

صميل  الدهشة الموجعة..
طفل صغير تسكنه الــبــراءة وقد 
احتضن كالشينكوف يفوقه طوالً.. 
ــراءة  ــان التناقض صــارخــاً بين ب ك
ابتسامة الطفل الصغير وبين الداللة 
الواقعية وليس الرمزية لقطعة السالح 

المتوحشة.
لتربوي  ا النفس  ء  علما يقول    ۹
إن الواحد منا يأخذ معظم مكونات 
شخصيته من سنواته السبع األولى 
وأنه يكتسب الكثير من الطباع في 
األعوام الالحقة لكنه يستعيد مكونات 
ــى بعد أن يصل سن  الطفولة األول

العشرين.
۹  وال أظــن تمنطق طفل صغير 
بالسالح وكثرة مشاهداته للسالح 
واستخداماته فــي وطــن الحكمة- 
سابقاً- إالّ تشكيالً لنفسيته.. وهو ما 
يشير إلى أننا سنكون على موعد مع 
المعاناة ما لم نتوجه سريعاً إلى الدولة 
المدنية التي يزيد فيها عدد العلماء 
ويقل فيها عدد المرافقين الجاهزين 

دائماً إلسماعنا نغمات «قح بم».
۹  ولو لم يكن عندنا مجلس نواب من 
وجاهات اعتبار السالح الطريق الوحيد 
الختطاف حق الهنجمة على عباد اهللا، 
ربما كنا حسمنا خيارنا وانتصرنا لكل 

ما هو مدني وغير مفخخ.
۹  لن أكون إنشائياً أو مقدماً للعربة 
لو قلت ما أســوأ أن ال يجتمع رجال 
السياسة في الحكومة والمعارضة 
على المسارعة إلى حوار جاد وصادق 
ومسؤول يضع أولويات خارطة طريق 
تنتصر لقضية التطور والنهوض.. وبال 
شطط كالمي وبال أصابع تستدعي 

السالح..

سؤال الدهشة الموجعة

عبداهللا الصعفاني

النعجة 
العجفاء  !! (2 - 2) 

اليوم ، بــات العربي مرادفاً  
لصفات في غاية القبح -لدى 
الرأي العام الكوني - أبرزها: 

التخلف والعنف والهمجية واإلرهاب. 
وعــادت الناقة العجفاء لتربض فينا.. 
وغدت كل األدران سابحة في كريات دمنا.. 
حتى النخوة، تلك الميزة العظيمة والسمة 
التليدة، ماتت فينا وشبعت موتاً ، بعد أن 
فقدنا خاصية الفروسية والنبل والشرف 
الرفيع الذي بات «يراق على جوانبه الدم 

« من دون أن «يسلم من األذى»! 
وإالَّ بماذا نصف «فارساً» عربياً يسفح 
قناني الشمبانيا وزبد الصبايا في المالهي 
األوروبية، متخيالً أنه يسفح دماء الجنود 
الصهاينة على مشارف القدس الشريف، أو 
دماء الغزاة األمريكان على مذبح كربالء؟!
وإالَّ بماذا نصف «فــارســاً» عربياً آخر 
يدفع ماليين الدوالرات ثمناً لحذاء- مجرد 
حذاء!! - فيما يمتنع عن دفع ثمن رغيف 
خبز لطفل جائع في خان يونس، أو ثمن 
قميص جديد لطفلة يتيمة في البصرة ؟!

وإالَّ بماذا نصف «فــارســاً» عربياً آخر 
وآخر وآخــر، يقيم ليلة حمراء في أرقى 
لْفتها مئات اآلالف من  أحياء لندن بلغت كُ
الجنيهات االسترلينية، في الليلة ذاتها 
التي قصفت الطائرات اإلسرائيلية مخيم 

جباليا؟!
وبعد هذا وذاك.. ما الذي ننتظره من 
أنفسنا ، وقد غدت سيوفنا من خشب، 
وأحصنتنا من خشب، ودروعنا من خشب، 
وقلوبنا ورؤوسنا وضمائرنا.. كلها خشب، 

ال نبض فيه وال عصب!
وبعد هذا وذاك.. ما الذي تنتظره غزة 
منا؟!.. وما الذي تنتظره بغداد؟!.. وما 
الذي تنتظره كل مدينة عربية تعرضت 
لالغتصاب، جهاراً نهاراً، قبالة أعيننا التي 

أعمتها ذنوبنا وعيوبنا؟!
آه، يا عرب.. آه، يا عرب.. آه، يا عرب.. 
استوطنهم الطاعون والسل والجرب! 
(مــن كتابه األخــيــر: حديقة الحيوان 

اليمنية).

واقفون في وجه دعاة الفتن
تركوا أعمالهم ومنازلهم وأوالدهم.. جاءوا يحملون  

وطناً في قلوبهم.. وتهوى أفئدتهم إلى وطن أحبته حد 
القداسة.. استشعروا روح المسئولية الوطنية.. خافوا 
على وطنهم من أسوأ االحتماالت.. افترشوا األرض والتحفوا العناء 
مؤمنين بعظمة ما جاءوا من أجله.. جاءوا ولديهم شعور عارم 

باإلخالص لبلدة طيبة حددت لهم الجغرافيا مساحتها..

لــذي هيأه  ا السلبي  المناخ  بيوتهم  أخرجهم مــن 
الفوضويون لالنزالق بالوطن وإغراق أبنائه بالفوضى 

والدمار..
لقد عرفوا حقيقة الوطن فجاءوا من أجله واعتكفوا له في محراب 
«التحرير» لقد التحموا مع كل الشرفاء واالوفياء لهذا الوطن 
الحريصين على أمنه واستقراره، مجسدين لوحة تضم تضاريس 

اليمن تردد: ال للفوضى ال للتخريب.. اليمن فوق الجميع..
 إنهم اليجيدون «فن المناورة» وإن اتهموا بذلك من قبل 

المتآمرين الذين يسعون الستنساخ تجارب اآلخرين..
ح البرودة ليجهضوا مشروع  إنهم يقتسمون األرصفة ولَفْ

االستنساخ.
¿ صورة من ميدان التحرير

10 جهات رقابية ال ترى الفساد!!
تمتلك بالدنا أكثر من عشر جهات   

تعنى بحماية المال العام ومكافحة 
الفساد.. جميعها ترفع تقريراً سنوياً أو 

فصلياً وترمي المسؤولية على غيرها.. وتحرص على 
عدم تعكير مزاج الفاسدين..

ــة حريصة على  ــدول ال
مكافحة الفساد حقاً.. لكن 
هناك من يدعون أن لدى 

لصوص المال العام حصانة 
قانونية واليجوز التشهير بأسمائهم..

هذا أمر مزعج جداً.. فهؤالء البيروقراطيون والمهادنون 
سيجرون البالد إلى الفوضى.. الناس ضاقوا.. والعبث لم 
يعد يحتمل.. والمفسدون هم لصوص.. وشرع اهللا واضح، 

إذا كان القانون مفصالً عليهم..
المحزن.. أن مجلس النواب وهيئة 
مكافحة الفساد والجهاز المركزي 
ت  با نيا و سبة  لمحا ا و بة  قا للر
األموال العامة، ومحاكم األموال 
العامة، والنيابة الخاصة التابعة 
لهيئة مكافحة الفساد، إضافة 
إلى وزارتــي المالية والخدمة 
القومي  ـــن  المدنية، واألم
واألمــن السياسي وغيرها.. 
كلها جهات تخوض الحرب ضد 
الفساد.. لكن أدائها يهدد بهزيمة نظام وشعب أمام 

الفاسدين.

وزير الفيسبوك
أحد الوزراء تدور عليه الدوائر وتعيش   

وزارته حالة سخط واسعة..
الوزير بــدالً من أن يحل مشاكل 
موظفي وزارته ويترك محاباة األقرباء في 
الوظيفة العامة.. أقدم- مؤخراً- على ايقاف 
خدمة الفيسبوك على جميع الموظفين معتقداً 
أنه بذلك سيلملم فشله.. بعد أن اصبحت 
وزارته مجرد اطالل لقصر مشيد.. تتكدس 
فيها صفقات مشبوهة «لــبــروشــورات» ال 

تسمن وال تغني من جوع.

400 موظفاً في  يحتجون رسالة الشباب للحكومة
على استقطاعات مرتباتهم

مطبات على طريق الحديدة!!

شباب اليمن يرفضون   
الفوضى وأعمال 
ــــب  ــــخــــري ــــت ال
ويــحــرصــون على األمــن 

ــرار.. إنهم عماد  ــق ــت واالس
الحاضر وقوة المستقبل..

يقفون على األرصفة وكلهم 
أمل بتنفيذ توجيهات الرئيس.. 

ومايزالون يمثلون القوة والسد المنيع 
العصي على االختراق.. ألنهم يثقون 
بالرئيس.. ويحنون رؤوسهم احتراماً 

له..
لكن إذا ظل المسؤولون المعنيون 
الخاصة  التوجيهات  يتعاملون مع 

والطالب  الشباب  يا  بمعالجة قضا
على طريقة أن «يــوم الحكومة 
بسنة» فهذا هو الخطر الذي اليجب 

السكوت عنه أبداً..
إن معالجة قضايا الشباب مكسب 
المزايدين  للوطن.. ويكفي أن 
الذين اعتبروا حل قضايا الشباب 
ــادوا  ق قــد   . نية. للميزا منهكاً 

بلدانهم إلى الدمار والخراب..
وهذا ما اليريده شباب اليمن، 
ألنهم يؤكدون على رد الجميل 
ومبادلة الرئيس الوفاء بالوفاء..

ــة  ــح ـــة واض ـــال ـــــذه رس وه
للحكومة..

محمد طاهر 

كشفت مــصــادر موثوقة عن   
تعليق أكثر من (٢٣٠) موظفاً 
بشركة سبأفون الشارات الحمراء 
ــام من اإلضـــراب احتجاجاً على  عقب أي
توجيهات مالك الشركة بخصم مستحقات 

الموظفين بطريقة تعسفية ومخالفة.
وقالت المصادر لـالمؤتمرنت إن قرابة 
(١٦٠) موظفاً في قسم خدمة العمالء 
بدأوا مطلع األسبوع الجاري إضراباً جزئياً 
عن العمل احتجاجاً على قــرار تعسفي 
بخصم مبالغ مالية من رواتب الموظفين 
تتراوح بين (٥٠٠٠- ٢٠٠٠٠) ريال على 

كل موظف وبدرجات متفاوتة.

وأضافت المصادر أن (٧٠) موظفاً في 
خدمةContact) ) في الشركة علقوا بجانب 
الموظفين في خدمة العمالء الشارات 
الحمراء إال أن مالك الشركة عزز توجيهاته 
بسرعة الخصم وعدم االستجابة لمطالب 
الموظفين الذين يؤكدون أن هذه القرارات 
تعسفية وليس هناك مبررات وراء هذه 

العقوبات الظالمة.
وأكــدت المصادر أنه في الوقت الذي 
أعلنت فيه الدولة زيادة مرتبات الموظفين 
وتخفيض نسبة الضرائب على الوظائف 
صدرت توجيهات القيادي اإلصالحي برفع 
نسبة الضرائب على مرتباتهم ، مطالبين 

بمعاملتهم أسوة بموظفي الدولة.

الصحيفة   تلقتها  مريرة  شكاوى 
من مواطنين زاروا مدينة الحديدة 
الجميلة مؤخراً تفيد أن مدخل المحافظة 
ابتداًء من باب الناقة استقبلهم بعدد ال ينتهي 
من المطبات المزعجة التي تسبب العديد 
من الحوادث والضحايا، وكل ذلك تحت مبرر 

وقوع حادث دهس على الطريق السريع.
فهل يعقل أن يعالج الخطأ بخطأ أكبر منه.. 

وهل يجوز أن نتخذ من وقوع حادث مبرراً 
اليجاد هذا العدد من المطبات التي تسبب 
حوادث أكبر وأكثر ضرراً.. نتمنى من المجلس 
لجات  لمعا ا يضع  أن  للمحافظة  لمحلي  ا
المنطقية لهذه المشاكل بدالً من اللجوء 
لوضع هذه المطبات على طريق الحديدة- 
صنعاء والــذي يشكل أهمية اقتصادية 

وسياحية كبيرة.

القات يغطي جبل راس
مديرية جبل راس الشهيرة   

بجمال أرضها وتنوع منتجاتها 
الزراعية، بدأت شجرة القات 
تزحف على مساحات كبيرة من أراضيها 

مثلها مثل قاع جهران.
ولألسف مديرية جبل راس التي ظلت 
أرض عطاء لمنتجات زراعية مهمة 
ومنها البن والمانجو والموز والحبوب 
بأنواعها إضافة الــى تربية النحل 

والثروة الحيوانية..
 ها هي تسقط أمام الزحف الجنوني 

لشجرة القات.


