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«سينتهي الشهر التاسع ويدخل    
العاشر وما بعده لكنها لن تلد بهذه 
الحسبة الخاطئة القائمة على الترحيل 

واإلقصاء.. 
۹  هذه حقيقة الواقع اليمني الــذي ال 
فيه  يقصي  أن  فيه معارض  يستطيع 
الحاكمون على طريقة مصر أو تونس وال 
يستطيع فيه الحاكم أن يطيح بمعارضيه 
كما يحدث في بلدان أخرى تفرض الحديد 

والنار..
۹  المعادلة اليمنية كانت دائماً قائمة على 
«المخارجة» تستمع لي وأستمع اليك وإالّ 
كان النزيف فاجعة.. وتابعوا تاريخنا مع أكثر 
من الف عام كان السائد فيها إما التوافق 
وإما الدماء وتزايد عدد الحكام والدويالت 
في الحقبة الزمنية الواحدة.. فضالً عن 

النزيف الذي يرافق أي مسعى لإلقصاء.
۹  واآلن بعد الذي حدث ويحدث وسيحدث 
.. لقد حان الوقت لوقف كل هذا االستنزاف 
للدماء وللمسؤولية ولألخالق.. حان الوقت 
لحوار وطني حول قضايا الدولة اليمنية 

وليس قضايا من يحكم ومن يعارض..
۹  الشعب يريد..؟

يريد تجاوز  تحالف الفساد المالي واإلداري 
للحكومات المتعاقبة مع الفساد السياسي 
للمعارضة منفردة ومتحالفة.. وما حدث 
ويحدث هي جرائم ليس مهماً أن نحاكمها 
اآلن وإنما نستفيد منها باالنتقال الى حياة 
سياسية مختلفة وإدارة حكومة جديدة وال 

بأس إن عانى الذين اعتادوا على العبث.
۹  المصلحة العامة تقول ليأخذ أهل 
التعقيد والحل والتركيب على أنفسهم 
عهداً بتمثل شخصية االنسان السوي الذي 
يتألم عندما يخضع لعملية طالما والهدف 
هو تجاوز شرانق الصراع وتعطيل الحياة 
الى حيث السيرة األولى لليمني المؤمن 

الحكيم..

األرض تدور.. األرض تدور.. رددها جالليو   
في أبشع العهود المعادية للعلم والحقيقة.. 
عشرات العلماء والمفكرين دفعوا حياتهم دفاعاً 
عن الحقيقة إبان طغيان محاكم التفتيش في 

أوروبا..
اليوم جامعة صنعاء- الصرح العلمي العظيم- 
تغلق بنفس الكهنة ولكن ببزة عسكرية.. لم تهتز 
صنعاء ولم يصعق مئات الدكاترة اليمنيين ليس 
دفاعاً عن منارة للعلم والمعرفة ونبراس مضيئ 
لمستقبل أجيال اليمن.. ولكن دفاعاً عن قداسة 
العلم.. وإن لم فدفاعاً عن مصدر لقمة عيش 

أوالدهم..
نعم .. صدقت يا رسول اهللا عندما استعذت 
«من علم الينفع».. ثم أليس من الشرف الموت 
من أجل حق أمرنا اهللا به ويعتبر طلبه جهاداً فما 

بالكم بالمدافعين عنه..؟!
بالتأكيد ما كان بإمكان علي محسن وطالبان 
اإلصالح أن يغلقوا جامعة صنعاء لو وجدوا أمامهم 
قامات علمية.. فعالً تقدس العلم.. وتعتبر الجامعة 
صرحاً علمياً ال يدخله المتآمرون وال المجرمون 
ويثبتون أنهم قادرون على أن يزلزلوا الدنيا من 
تحت أقــدام الحكام وال يتساقطون أمــام علي 
محسن وعسكر زعيل وثالثة من بائعي الحبة 
السوداء وصناع األحزمة الناسفة من جامعة 

اإليمان..
لقد ظلت الجامعات تهز دوالً وتسقط عروشاً.. 
فلماذا يا تــرى يغادر مسؤولو جامعة صنعاء 

متاريسهم.. ويخذلون االجيال..؟
كان األولى بهم أن يقدموا استقاالتهم خيراً لهم 

من الحياة العبثية والتخبط..
المضحك والمثير للسخرية أن جامعة صنعاء 
أعلنت عن عملية التسجيل بالنظام الموازي يوم 
الخميس عبر سبتمبر موبايل، وبالمقابل كانت 
الصحوة موبايل قد اعلنت يوم األربعاء عن افتتاح 
اقسام الرقود التابعة للمستشفى الميداني بمبنى 

كلية التجارة ومعرض صور للجرحى..
المؤسف هنا أن قيادة الجامعة تبحث عن المال 
عبر التعليم الموازي رغم أن إحدى مشاكل الشباب 
هي بسبب حرمان أبناء الشعب من التعليم 
الجامعي واحتكاره على أوالد الذوات والميسورين..
تتذكرون جميعاً أن الرئيس كان له قرارات 
جريئة وشجاعة بهذا الخصوص لكن يبدو أن 
مسؤولي الجامعة يدافعون عن التعليم 

الموازي.. ألن فيه ما فيه..!!
ويتردد أن مسؤولي الجامعة ولتخفيف 
االحراج والضغط من المنظمات الدولية 
محسن  علي  لمنشق  ا على  لعربية  ا و
القدامه على اغالق الجامعة.. يسعون 
إلى االنتقال إلى مبان أخــرى وربما 
استأجروها.. يا اهللا ما ابشع ما يحدث.. 
أين   . الجامعة. ــن مسؤولو  ي أ فعالً 

الدكاترة الذين نعتبرهم مقدسين..
ولماذا يتهاوون مثل الفقاقيع، فهاهم 
عاجزون عن جمع آالف الطالب للدفاع عن الجامعة 
ويفضلون االنسحاب بمبررات مخزية ويتركون 
الساحة للجنرال عسكر زعيل والمدعو رضوان 
مسعود رئيس اتحاد طالب اإلصــالح بجامعة 

صنعاء..؟!
إن نقل الجامعة أو بعض كلياتها يعني مهادنة 
لالنقالبيين واغــالق جبهة ستكبدهم خسائر 
جسيمة.. وما بين حقيقة أن األرض تدور.. وبين 
دوران التعليم الموازي.. يبقى جاليلو والدكتور 

طميم.

عبداهللا الصعفاني

المعادلة اليمنية 
«المخارجة»..!!

جالليو.. وطميم

محمد أنعم

الصحافة اإللكترونية والفضاء العمومي كتاب للزميل النهاري
صدر لألستاذ / عبد الحفيظ النهاري ،   

الشاعر والكاتب والباحث في االتصال 
السياسي ، كتابا جديدا بعنوان « الصحافة 
اإللكترونية اليمنية والفضاء العمومي « عن 

دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر.
صدر الكتاب في ١٩٠ صفحة من القطع 

المتوسط ، ويتكون من خمسة فصول :
وفــي تقديمه للكتاب أعتبر األستاذ 

الدكتور/ خالد طميم رئيس جامعة 
صنعاء ، هذا اإلصدار من أوائل الدراسات 
التي أحاطت بجوانب الظاهرة الجديدة 
في المجتمع اليمني الذي يمضي حثيثا 
للحاق بركب الحداثة وترسيخ تجربته 
ت  يا لحر ا ء  فضا يبني  و طية  ا يمقر لد ا
السياسية والصحفية وحرية التعبير عن 

الرأي.

benanaam@gmail.com

شهداء الحرف ضحايا القنص

ماذا يفعل السفير اليمني بالدوحة..؟

بحزن شديد ودع الوسط   
اإلعالمي والشارع اليمني 
ثالثة من فرسان صاحبة الجاللة.. 

برصاصات غادرة وبأياد آثمة..
ــا الــعــزيــز عبدالمجيد  ــادرن  غ
السماوي الصحفي اإلنسان الذي 
حمل اليمن في قلبه وجسد أروع 
صور الحب والوفاء وعظمة االنتماء 
وهو يؤدي رسالته في التلفزيون.

 وغادرنا عبدالحكيم نور المصور 

الصحفي الذي اغتاله االرهابيون 
بعد أن أغاروا على الحالمة تعز.. 
لقد بكت حمائم حــارة الروضة 

لوداعك وفاجعة رحيلك.
ــا الــزمــيــل حسن  ــادرن  كــمــا غ
الوضاف مصور قناة «الحرة» وهو 
ــؤدي واجبه في نقل الحقيقة  ي
أثناء تصويره لوقائع أحداث حي 
الزراعة، فاغتالته رصاصة أحد 

القناصة.

ــل    ـــــي ظ ف
اســتــمــرار 
لقطري  ا لتدخل  ا
السافر في الشؤون 
اليمنية، والتمادي 
القطري في سفك 
دماء اليمنيين عبر 
التحريض ودعم 
ـــال الــعــنــف  ـــم أع
ــرب الــقــذرة  ــح وال
ضها  تخو لــتــي  ا
الدوحة ضد الشعب 

الــيــمــنــي بــكــل 
ــة وصــلــف..  ــاح وق
السكوت على هذا 
التآمر اإلجــرامــي 
القيادة  مــن قبل 
السياسية المبرر 
لــه.. والحكمة لها 
حــدود وخصوصاً 
عندما يكون اآلخر 
القيم له وال مبادئ 
ومصاباً بداء التآمر 
والغدر وقد اكتوى 

ــى اقـــرب  ــت ـــه ح ب
ــن من  ــي ــمــقــرب ال

اهله..
ــداً أن  نعلم جــي
ي  لقطر ا لشعب  ا
ــك  اليــرضــيــه ذل
وأقــل مايمكن أن 
ا  هذ ه  تجا نفعله 
لعظيم  ا لشعب  ا
هو سحب سفيرنا 
من الدوحة تضامناً 

معه.

سالح بيد عجوز
الحكومة اصبحت أسوأ من يشكو ويبكي في البالد من ضرب طالبان اإلصالح   

ألبراج الكهرباء وتفجير أنبوب النفط والتقطع لناقالت الغاز والمواد الغذائية 
للمواطنين وغيرها..

الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية بجدارة وأالَّ تخذل الشعب اليمني 
أو تعترف بأنها عاجزة عن ردع مجرمين وقطاع طرق..

لقد طفح الكيل وبلغ صبر المواطنين حداً اليحتمل على الحكومة 
والمسؤولين التنفيذيين.. فهذا الصمت عما يقترفه المجرمون من 
أعمال لم يعد له مبرر أبداً.. بل إن الحكومة بعجزها تقدم النظام 
للعالم كنظام فاشل وعاجز.. والندري لماذا لدينا الجيش.. والسالح 

بمختلف أنواعه.. وإذا لم نحمِ به هذه الخدمات والمنجزات ونؤمن 
شعبنا.. 

فهو مجرد سالح بيد عجوز.

تحول اإلصالح إلى قاعدة
المراقبين السياسيين    الكثير من  تحذيرات 

والمختصين بشؤون اإلرهاب من انتقال القاعدة 
إلى اليمن أكدت األيام واألحــداث أنها تحذيرات فعالً 
صادقة ومستندة إلى حقائق ووقائع موضوعية وعلمية..
فها هو حزب اإلصالح يكشف عن حقيقته بأنه جناح 
من أجنحة القاعدة.. وها هي خالياه القاعدية تمارس 
نفس سياسة األرض المحروقة وتحرم على المواطنين 
الخدمات وتمارس حرباً ضد الشركات األجنبية العاملة 

في البالد.

فعالً.. خاليا القاعدة خرجت تخوض حرباً ال هوادة 
فيها ضد النظام، واألخطر من ذلك كله أن حزب 

اإلصالح في هذا التحول المرعب يمتلك أسلحة 
ثقيلة وقيادات عسكرية وتجار مخدرات ومهربين 
وقراصنة.. بمعنى أنهم أكثر خطراً على أمن 

العالم..
ولقد بدأ نزع مخالب اإلصالح العسكرية 

وسنجنب بذلك البالد شر هذه العصابة 
اإلرهابية..

أوالد األحمر يدمرون 
منزل ياسين عبده سعيد 

تعرض  
ــزل  ــن م
يــاســيــن عــبــده 
ــد عــضــو  ــي ــع س
الهيئة الوطنية 
لمكافحة  لعليا  ا
الــفــســاد لدمار 
جراء االعتداءات 
االخـــيـــرة التي 
ــا  ــه قــــامــــت ب
عــصــابــة أوالد 
ـــر على  ـــم االح
ن  صوفا مدينة 

بحي الحصبة بالعاصمة صنعاء,
وقال محمد نجل ياسين عبده سعيد ان 
الطابق الثاني من المنزل شبه مدمر لتعرضه 
ألكثر من قذيفة، مؤكداً إن المنزل قصف 
وجميع أفــراد األســرة كانوا قد غــادروه ولم 

يصب احد بأذى. 

مريم ترفض التطبيع
ــودو    ــج ــت مــصــارعــة ال ــض رف

الجزائرية مريم موسى خوض 
المبارزة التي كان من المقرر أن تجمعها 
عة  ر لمصا با ضي  لما ا قبل  لسبت  ا
اإلسرائيلية شاهار ليفي من صنف ٥٢ 
كغ، وهذا لحساب بطولة العالم الجارية 
وقائعها بالعاصمة اإليطالية روما، 
وبعد أن امتنعت مريم عن الحضور 
 إلى مراسم تقديم المتنافسين، تم
ــدورة كما أنها تبقى  إقصاؤها من ال
قاسية خالل  ــى عقوبة  ل إ معرضة 
األلــعــاب األولمبية المقبلة المقرر 

إجراؤها بالعاصمة البريطانية لندن.
 مريم موسى جزائرية تشرف أبناء 
األمة بموقف عظيم كهذا في الوقت 
الذي نجد هامات في الفكر وقيادات 
قومية وإخونجية تقبل االقــدام وال 
تــتــردد عــن بيع األرض والــعــرض 

ألهداف منحطة..!!

الباحث بشار مطهر يفوز بجائزة إذاعة وتلفزيون الخليج
أعلن جهاز «اذاعة وتلفزيون دول الخليج العربي» عن   

فوز اليمني الدكتور بشار عبدالرحمن مطهر، استاذ 
االذاعة والتلفزيون بكلية االعالم- جامعة صنعاء- والدكتور 
عبداللطيف دبيان العوفي من السعودية «مناصفة» وذلك في 

مجال البحوث والدراسات في دورتها الثانية.
وتناولت دراسة الدكتور بشار «دوافع استخدامات الشباب 
الخليجي واليمني للفضائيات الخليجية والحكومية العامة 

واالشباعات المتحققة في ظل منافسة القنوات الخاصة».
وأقيم أمس «االحد» في ابوظبي التي تستضيف االجتماع 

التاسع عشر لوزراء إعالم دول مجلس التعاون الخليجي احتفال 
بتسليم جوائز جهاز «االذاعة وتلفزيون الخليج» في دورتها 
الثانية حيث كرم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان 
وزير االشغال العامة، ورئيس المجلس الوطني لالعالم في 
دولة االمــارات العربية المتحدة، وبحضور معالي الدكتور 
عبداللطيف بن راشد الزياني امين عام مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي ومعالي الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة 
وزير الثقافة واالعالم السعودي، ورئيس مجلس ادارة جهاز 

اذاعة وتلفزيون دول الخليج العربي.

من جديد عاد العديد من «طالبان االصالح» في مدارس أمانة العاصمة وغيرها الى ساحات التغرير   
واستقطاب المراهقين من الطالب لالنضمام اليهم.

ال نتحدث عن مدارس يحتلها االرهابيون في الحصبة وهائل ولكن في المناطق التي تخضع لسلطة 
الشرعية.

إن التسيب والالمباالة بلغ مداه، فال يجوز أن تسكت قيادة الوزارة.. والمديرون والوكالء الفاشلون يجب أن 
يستبدلوا، فالمهادنة والمداراة والسكوت عن أخطاء فادحة بحق جيل بأكمله جريمة.. والبد من وقف النشاط 

الحزبي في المدارس التي يجب أن تتخذ الوزارة قرارات جريئة لوقف هذا الفساد فيها.

الجوفي وغياب المدرسين


