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نحن ال شيء
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إذا كتبونا يكون المكانُ
. شمالً الشمالْ

ضاع وقت الماليين في الهرطقات
وصاح ضمير العروبة :

أين الرجال، الرجال؟!
الطريق إلى الشمس واضحةٌ

والطريق إلى الليل واضحةٌ
فإلى أين تمشي البحار بأمواجها

وإلى أين تمضي الجبال؟!
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ــــردد الــمــعــتــصــمــون نحن    ي
نمارس حقنا الديمقراطي في 
االعتصام والتظاهر.. االعتصام 
حق دستوري وقانوني.. لكن سكان 
الحي الذي تطل أبوابه ونوافذه على 
المعتصمين يرددون.. هذا حقكم ولكن 
أين هو حقنا.. بل أين هي حقوقنا.. 
ويواصلون اسئلتهم أرضياً وفضائياً: 
أليس من حق النساء أن يخرجن ويعودن 
إلى بيوتهن دون أ ن يتعرضن للتفتيش 

الدقيق..
أليس من حق الطفل أن يزور البقالة 
دون تفتيش ما يحمله؟! أين هي حقوق 
أبناء الحي في أن يكونوا أحراراً وليس 

مجرد رهائن..
> الدولة تقول: االعتصام حق.. ومن 
واجــب الشرطة حماية المعتصمين 
وكــذلــك األحــــزاب.. مــن يحكم ومن 
ــل اليسار  يعارض أهــل اليمين وأه
والوسطيون والليبراليون.. غير  أنه ال 
أحد من أصحاب القرار والتأثير عنده 
االستعداد لتفهم شكاوى سكان يجدون 
صعوبة في الحركة وصعوبة في النوم 
وصعوبة في النأي بأطفالهم عن العيش 
في أجــواء يخيم عليها الضجيج على 
مدار الساعة بما في ذلك االشتباكات 
الــتــي بـــدأت بين أنــصــار «يسقط» 
وأنصار «يبقى»، وها هي تتحول إلى 
اشتباكات مع أهالي الحي بما يرافق 
ذلك من تدخل الشرطة وإندالع الدخان 

والرصاص واألحجار إلى النوافذ..
ــاردات  ــط ــم ــشــد والــجــذب وال > ال
واالشتباكات مستمرة.. وليس كل بيت 
قادر على االنتقال إلى مكان آخر.. ثم 
كيف ألســرة أن تغادر منزلها؟ وكيف 
لصاحب محل أن يدفع إيجار وأبواب 

المحل موصدة..
> وهنا أتــســاءل: هــل مــن وسيلة 
تضمن للمعتصمين حقهم في البقاء 
وتضمن للسكان حق العيش بحرية 
وأمان وهدوء؟ مثل هذه األجواء الشك 
أنها تزيد من الشد النفسي والعصبي 
وتقود إلــى سلوكيات عنيفة تورث 
األحقاد وتذكي الصراع وتصيب الرؤوس 
القريبة والبعيدة بصداع له ما بعده من 

أوجاع تعجز أمامها المهدئات..
> إبحثوا عن حل لهذه األزمة جزاكم 

اهللا ألف خير..

حلّوها جزاكم اهللا خير

عبداهللا الصعفاني

تــــــلد.. 
وتـئد!!

قريباً

قلت يوماً إن هــذه البالد   
تلد المواهب، ثم تئد هذه 

المواهب!!
وقلت يوماً إن هذا المجتمع طارد 

للعقول، جاذب للعجول!!
ومن يجد نفسه على اختالف مع 
هذا القول أو ذاك، فلينظر إلى حال 
مبدعينا في الوطن، ثم حال مبدعينا 

في الخارج..
فالحقيقة التي ال رماد يحجبها أو 
غبار يشوبها أن ذا الموهبة أو الخبرة 
أو المهارة والكفاءة في حقل أو ميدان 
ما، يعيش معاناة قاسية ثم يرحل 
في ميتة أكثر قسوة، من دون أن 
يحقق قدر أصبع من حلمه اإلبداعي 

أو اإلنتاجي.. 
غير أنه في حال خروجه إلى بالد 
اهللا،فإن بضعة شهور أو بضع سنين 
كأقصى تقدير كفيلة بنقل حلمه من 
غياهب األدراج أو األضابير أو كهوف 
التمني إلى فضاءات اإلنجاز المحقق، 
فإذا بالشهرة ملك يمناه والثروة 

ملك يسراه!!
واألمثلة في ذلك كثيرة، يعرفها 

القارئ أكثر مما يعرفها الكاتب..
والمصيبة أن اليمن حبلى ووالدة 
بخيرة المواهب في شتى مجاالت 
اإلبداع.. وفي األمس القريب فحسب، 
استطاع مطرب شاب أن يأخذ بألباب 
الجمهور والنقاد وكبار المطربين 
العرب ويحظى بلقب ”فنان الخليج“.. 
ثــم جــاء دور شاعر شــاب ليجترح 
ملحمة إبداعية فذة ينتزع بها لقب 
”أمير الشعراء“.. ولكن.. فلننظر إلى 
الشابين بعد بضع  مصير هذين 
سنوات يقضيانها في هذا الوطن 

المعطاء!!

 ال تبحث
 عن الخبر
بعد اآلن
لالشتراك:
ارسل حرف 
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األطفال والنساء يواجهون بالطجة المشترك

ــروا أيــامــاً    ــب بــعــد أن ص
وليالي خرج أطفال ونساء 
وشباب الحارات المجاورة 
للمعتصمين أمــام بوابة جامعة 
صنعاء عن صمتهم.. وقالوا: ال 
وألف ال.. للمجرمين واإلرهابيين 
الذين اذاقوهم العذاب المهين.. 
بعد أن وجدوا أن رجال األمن لم 
يستطيعوا أن يحموهم من أولئك 

االشرار..
ضاقوا ذرعاً.. اشتكوا.. تظاهروا.. 
ناشدوا وزيــر الداخلية.. النائب 

العام.. لكن دون جدوى..
فما كــان عليهم إالّ أن يحموا 
بيوتهم وأعراضهم وممتلكاتهم 
ــاب الــســوابــق  ــح ــك أص ــئ ــن أول م
والمجرمين الذين يسفكون الدماء 
ويسرقون  لــحــقــوق  ا وينهبون 

المنازل تحت شعار التغيير.
ــال والــنــســاء يواجهون  ــف األط
بالطجة المشترك العائدين من 

أفغانستان وقندهار..
قناة «الجزيرة» تخجل أن تنقل صورة 
أولئك األطفال والنساء وهم يتصدون 

ألولئك المتطرفين أمام منازلهم..
ـــواق  ــن األب تخجل الــعــديــد م
اإلعــالمــيــة المريضة أن تنقل 
حقيقة المشهد.. وترتجف وهي 

تجد أطفال وشباب ونساء صنعاء 
ك  لمشتر ا ت  با لعصا ن  و يتصد

صباحاً ومساًء.
ومهما كذبوا وزيفوا الحقائق 
وحاولوا مغالطة الرأي العام.. لكن 
المشترك وأعــداء شعبنا الذين 
يمدوهم باألموال والسالح صاروا 
يرتجفون خوفاً وهم يشاهدون 
ــارات  اطــفــال ونــســاء الــيــمــن- ح
الجامعة والــكــويــت- يتصدون 
لمشروعهم التآمري بتلك الصالبة 

والشجاعة وسالحهم األحجار..

بالتأكيد ان الهزيمة النفسية قد 
دمرت المشترك.. ومهما يزعمون 
أن الجنود هم من يواجهونهم 
ويستخدمون غازات سامة فذلك 
تبريراً  نفسي  نهيار  ا عن  يعبر 
أسباب فشلهم  ألسيادهم عن 

وهزيمتهم..
ــســاء..  ــال ون فــعــالً إنــهــم أطــف
والكل يدرك أن األسلحة النارية 
ل  لحا ا هــو  مثلما  طنين  ا للمو
بالنسبة لرجال األمن مازالت في 

اغمادها.

مسرحية قتل 
المعتصمين

أفــادت المعلومات أن قيادات   
في المشترك كلفت فرق موت 
للقيام بقتل بعض المعتصمين 
وخصوصاً الشباب الذين ال ينتمون لتلك 
األحــزاب ويشكون في حقيقة والئهم.. 
وذلك من أجل استغالل الضحايا لتحقيق 
تعاطف داخــلــي وخــارجــي معهم ضد 
النظام.. كما أن تخصيص مستشفيات 
خاصة لبعض المصابين أيضاً يثير شكوكاً 

كبيرة، لدى الشارع والمتابعين..
لذا على وزارة الداخلية والنائب العام 
ووزارة الصحة أن يتحملوا مسؤولياتهم 
ويشكلوا لجنة لمعرفة حاالت المصابين 

ويشرفوا عليها أوالً بأول.. ويوقفوا 
ــذه الــجــرائــم إن صدقت  مثل ه
وحــتــى ال يسمح   . المعلومات.
لسافكي الدماء ارتكاب جرائم 
بشعة ضــد األبــريــاء وتحميل 

السلطة ذلك..

الجوشعي بين المشرحة والمختبر

ــزال في    الدكتور الجوشعي هــذا االســم الي
ذاكرة الشعب منذ جريمة مشرحة كلية الطب 

الشهيرة.. العجيب أن الرجل ظهر 
علينا اليوم كخبير نــووي وكأنه 

يريد أن يزيل من الذاكرة حادثة 
مشرحته، فوجدناه يتهم  األمن 
باستخدام غاز سام محرم دولياً 

ضد المعتصمين أمام الجامعة..
اتهام كهذا من دكتور جامعي 
وقاله عبر بوق «الجزيرة» فعالً 

أمر يثير الرعب والخوف..
وما يزيد القلق أكثر هو أن اليمن 
التي تعاني من انعدام غاز الطبخ 

تصبح في ليلة تمتلك غازات محرمة 
دولياً وأسلحة دمار شامل أيضاً..

فعندما يأتي اتهام من دكتور جامعي 
قد يعتقد البعض أنــه على علم 
بالغازات السامة المحرمة دولياً.. 
رغــم أن تخصصه ال عالقة له 

بذلك البتة..
لكن ربما يكون هو مهندس مواد 
«القاعدة» وهو الذي يصنع تلك المواد 
الخطرة مثل الطرود والمواد المتفجرة 
والتي تعمي عدسات أجهزة التفتيش الدقيقة 
في مطارات العالم.. ويمتلك مختبراً متطوراً 
وإال كيف جزم بأن القنابل المسيلة للدموع 

هي غازات سامة ومحرمة دولياً..
القضية ال يجب أن تمر دون  عقاب ألننا 
أمام جريمة البد أن يعاقب المجرم فيها 

وبأسرع وقت..

الزنداني في المحكمة

الشيخ عبدالمجيد الزنداني يحتمي بالدستور   
والقانون وقت الحاجة والمنفعة.. ويتمسك 
بقداسة دستور كفره باألمس.. صحيح من 
حق الشباب أن يعتصموا ويتظاهروا سلمياً.. فهذا حق 

مكفول لهم دستورياً..
الشيخ عبدالمجيد.. يريد الدستور مفصل على مقاسه 
هو وجماعته.. فأعمال التخريب والشغب وقطع الطرق التي 
تعد حرابة شرعاً.. تصبح حالالً ويستقوى الشيخ بالدستور.. 
ونجده يحرض ضد الدستور عندما يقف متبسماً وهو يسمع 

مليشياته وهي تهتف بإسقاط النظام.. فيصمت كصمت 
أصحاب القبور وال يقول للمتشددين قفوا.. يجب أن يتغير 

النظام وفقاً للدستور والخروج على الدستور جريمة..
خاصة وأن الدستور قد حمى الشيخ عبدالمجيد الزنداني 

والشيخ المؤيد وغيرهم..
فلماذا الزنداني يسكت عن الحق ويسمح لبعض طالب 
جامعته أن يعيثوا فساداً في البالد.. ويحرضهم بإقامة 
الخالفة اإلسالمية.. ويتناسى أن قرار مجلس األمن حوله 

لم يسقط بعد..؟!!

معكم على 
هذا عنوان البرنامج السياسي اليومي المتميز الذي تبثه إذاعة صنعاء على الهواء   الهواء

مباشرة العاشرة صباحاً كل يوم..
البرنامج يستضيف مختلف ألوان الطيف السياسي ويناقش األوضاع السياسية مع 
نخبة من المهتمين بطريقة تستحق المتابعة واالهتمام خصوصاً وأن من يعده ويقدمه نخبة من 

اإلذاعيين المتميزين... البرنامج إضافة رائعة من روائع البرامج التي تقدمها اإلذاعة.

هامة وطنية
صحيح (اللي اختشوا ماتوا) .. وطفت   

على السطح فقاعات وغثاء السيول 
، وارتفعت أصــوات نشاز ، وتطاول األقزام 
على العمالقة بجهل وعنجهية ، وشوهت 
الحقائق وروج لها البعض لقاء ثمن بخس 
، وضاعت المقاييس والمعايير في زمن 
البلطجة (والهوشلية) ، وكأننا بمسيلمة يعود 
من جديد ولكنه بلبس وفكر جديد .. فلم 
يعد البعض يميز ما معنى الوطن وال قيمة 
النضال والمواقف الوطنية ورجالها الحكماء 
، وإالّ لما تجرأ شخص مثل حميد األحمر أن 
يتطاول على قامة وطنية ومناضل بارز من 
الطراز األول بمقام المناضل الجسور والوطني 
الغيور عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام، ولكنه الجهل السياسي ، وعمى 
القلوب ، والحقد األسود على الوطن وكل من 
هو وطني ، والغرور والغطرسة التي تقود 
أصحابها إلى تجاوز الحدود والخطوط الحمراء 
ولو كان ذلك هو الوطن أو أحد رموزه العظام.

فلو أدرك حميد أو ذاق حالوة النضال الوطني 

والتضحية من أجل الوطن، وتمرس على 
العمل السياسي، لما حاول أن يناطح جبال 
وما تجرأ أن يتطاول على مناضلين ومجربين 
وهامات وطنية، ولكنه يسير بأقدام غيره، 
ويتكأ على أكتاف آخرين، ليصل إلى أهدافه 
التي يخفيها وراء ظهره المكشوف، ويستخدم 
األموال الطائلة التي جمعها بطرق مشبوهة 
لتسويق بضاعته البايرة، وتحقيق أحالمه 
الشيطانية التي يرى فيها حماية ألفعاله غير 
القانونية وتصرفاته الهوجاء والصبيانية، 
وزيــادة أرصدته التي كونها بطرق ملتوية 
وغير مشروعة.. وألنــه يجهل الكثير من 
األمور عن الوطن ومصلحة الشعب والسياسة 
وقوانينها نجده يتخبط ويهرج معتقداً أنه قد 
وصل إلى مستوى يؤهله ألن يصبح قائداً، 
ومصدقاً نفسه أنه على حق وغيره قد حادوا 
عن الصواب.. فاأليام ستعرف كل متطاول 
بحجمه وقدره، وستعلمه كيف يتخاطب مع 
معلميه وقادته الذين يحاول التمرد عليهم 
ومجازاتهم (جزاء سنمار) ، وإن غداً لناظره 

قريب.

عزاء ومواساة

الدكتور عبداهللا 
ئب  نا - ي مد لحا ا
ــــر الــتــربــيــة  وزي
ء  ا لعز ا يستقبل 
ــه  ــدت بـــوفـــاة وال
بـــقـــاعـــة عـــدن 
ــرى عصر  ــب ــك ال
يومنا هذا االثنين 
ولــــيــــوم واحــــد 

فقط..


