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عبداهللا الصعفاني

سطوة العواجيز..!!
 حسني مــبــارك فــي السجن وحسين 
طنطاوي على رأس المجلس العسكري.. 
األول غادر السلطة إلى الحبس بأعوامه 
الثالثة والثمانين، والثاني تسيد رأس 

السلطة العسكرية بأعوامه األربعة والثمانين..
> األمر أثار السؤال وأين الشباب من التغيير 
وحينها كان الرد إنه الزمن االنتقالي.. غير أن 
للمنافسة  الذين تم قبولهم  أعمار  متوسط 
على لقب اسم رئيس جمهورية مصر العربية 
هو الستين عاماً وهو متوسط أكثر من متوسط 
الرؤساء الذين تناوبوا على الرئاسة منذ ثورة يوليو 
«نجيب .. عبدالناصر» حتى ثورة يناير ضد مبارك.
> ما سبق يطرح قضية نظرة عواجيز البلدان 
العربية- حكومات وبرلمانات وأحزاباً.. وهو من 
باب أولى يثير سؤاالً حول جاهزيتنا في اليمن 
لنقل مواقع المسؤولية العامة للشباب باعتبارهم 
العقول المتوقدة والدماء الحارة التي إن ضخت إلى 

العروق الضامرة مدتها بأكسجين الحياة.
> وحتى ال يظل السؤال ومعه اإلجابة غير 
معروفين، فإن على األحزاب السياسية بمختلف 
أطيافها ومواقعها على طاولة السياسة- يمين 
ويسار ووسط، الخ- أن تبادر إلى إفساح المجال 

أمام الشباب..
> وحسب علمي المتواضع أنه ليس ضرورياً أن 
تستدعي األحزاب صفات البابوية خاصة عندما 
يبلغ أحدنا مبلغاً يعكس نفسه سلباً في صورة 

حركة بطيئة وردود أفعال متآخرة.. باهتة..
> األحزاب في اليمن مجتمعةً ترى الشباب مجرد 
أياد وليس عقوالً تفكر وتصنع القرار، وهو حال 
اليقف خلفه عدم ثقة وإنما إدمان اليكلف صاحبه 
نفسه عناء السؤال وماذا يبقى للتكلس الذهني 

والبدني؟
أليس من المصلحة العامة وموجبات الصدق مع 
النفس إفساح الطريق أمام األجيال الواعدة بدالً 

من المزايدة والتمسك بالمواقع حتى الموت..؟
السؤال يبقى معلَّقاً من مغرب الوطن العربي 

حتى مشرقه.

ضيــاع هيبة الدولة
محمد أنعم

ضاعت األندلس عندما أجهش محمد بن 
عبداهللا آخر حكام دولة الطوائف بالبكاء.. 
 فصرخت أمه في وجهه.. قائلةً له: التبك
كالنساء على ملْك لم تحافظ عليه كالرجال.. 
من يومها ارتدى العرب العقال األسود على 
رؤوسهم حزناً على ضياع ملكهم في األندلس 

ومازالوا إلى اليوم..
ويقال انــه عندما جــاء سيف بن ذي يزن 
لتحرير صنعاء من األحباش كان حاكم صنعاء 
على ظهر فيل ارتعبت منه خيول فرسان سيف 
بن ذي يزن ..فنزل الحبشي من ظهر الفيل.. 
وفوراً قال أحد الحكماء: لقد انتصرت ياسيف 
وهزم األحباش.. ألنهم أهانوا هيبتهم التي 
هي أقوى سالحهم بنزول قائدهم من فوق 

فيله..
اختصاراً.. إن مشكلة اليمن اليوم والتي 
ستهددنا بكارثة، هي ليست فقط دموع 
باسندوة ، بل ومعها ضعف هيبة الدولة إلى 
درجة الهوان.. لقد اجتمعت المصيبتان في 
باسندوة في آن واحــد ..واستمرار انتظار 
وغوثنا  أملنا  إلهي هو  لتدخل  ليمنيين  ا
الوحيد.. لكن عندما يحشر الشيطان جنده 
في الريف والحضر ويشعل حرائق الفتنة هنا 
وهناك ..وتسفك الدماء.. وباسندوة مشغول 
بتنفيذ توجيهات حميد وإخوانه العشرة.. 

فذلك رهان خاسر..

صحيح.. ال يستحق الشباب الجامعيون في 
ساحات  التغرير -الذين أوصلوا باسندوة إلى 
هذا المنصب- أن يحصلوا ولو على نصيب 
ــة وظيفية  األنثى من العشرين ألــف درج
والتي وجه بها للمتمرد علي محسن االحمر .. 

روني  مساكين الشباب المغرر بهم.. إنهم يذكّ
بحال «عبيد روما» قبل ظهور «سبارتاكوس» 

بقرون ..
لقد سكتنا باألمس ولم نعلق على توجيهات 
وفرمانات حميد إلى باسندوة حول شركة 

اتصاالت سبأ فون .. حتى اليقال إننا ضد 
الوفاق .. لكن ان تصل المهزلة  اليوم  إلى ان 
يصدر حسين االحمر توجيهاته الى  باسندوة .. 
فهذه هي المهزلة .. بل ومؤشر النهيار كامل 

وشامل لبقية هيبة الدولة..
نتحدى باسندوة ان يوجه بإزالة مترس في 
الحصبة .. نتحدى باسندوة ان يستخدم هيبة 
الدولة ويحرر مدرسة أطفال من مليشيات 
االصالح وأوالد األحمر في صوفان والحصبة.. 
أو نتحداه ان يقول من هم معرقلو عمل 

اللجنة العسكرية..
إن نواقيس الخطر تقرع أيها اليمنيون .. 
إن الشعب اليمني يهان في الداخل والخارج 
.. إن الوطن سيتمزق شذر مذر.. والسفراء 
العشرة سيختفون مثل شياطين الكنوز بعد 
أن فككوا الدولة ..وأضعفوها.. وزادوا  (وفوها) 
بباسندوة ..فهل هذا هو الحكم الرشيد..؟ ال 
إنه الفساد بأبشع صوره ..والهوان واإلذالل.. 
وإال كيف يحق لحسين عبداهللا األحمر ان يوجه 
رئيس الحكومة بسرعة استكمال إجراءات 
تسجيل محطة غازية ألحد رجال  األعمال.. 
وهو ليس أعجم  وال أبكم؟!  .. إن تلك الوثيقة 
تؤكد ان باسندوة يمارس االنتقام وهو يذرف 
دموع التماسيح ..وينتحب وهو يقوم بتسليح 
المتطرفين لتدمير الجيش ..وليس هذا 
فحسب بل انه يمول المجرمين باسم التبرع 
لأليتام.. وكان األولى به ان  يتحرك بحكم 
مسؤوليته لوقف القتلة.. وليس جامع أموال 

باسم دماء ودموع أبناء الشعب..

حجب متعمد لموقع 
«الميثاق نت»

ــعــمــل  < ألنــــــه ي
لحقيقة  ا مة  خد على 
والمجتمع وملتزم بنقل 
األخبار من مصادرها 
بــــدالً مــن األســاطــيــر 
التي تنشرها وسائط 
على  ة  كثير مية  عال إ
أنها حقائق وقعت لهذه 
األسباب وغيرها يواجه 
إعالم المؤتمر محاوالت 
عن  ومــنــعــه  لتقييده 

مواصلة رسالته الوطنية والتنظيمية..إعالميو المؤتمر 
يسعون جاهدين لكسر هذا الطوق الذي فرض على 
موقع «الميثاق نت» وايقافه عن العمل منذ أسبوع 
رافضين حجب وتقييد اإلعــالم المؤتمري في هذه 
المرحلة الحساسة.. والزلنا بانتظار إطالق سراح الموقع 

ليواصل رسالته..

االتحاد الدولي للصحفيين 
بعين واحـــدة

نتمنى من رئيس االتــحــاد الدولي 
للصحفيين االستاذ جيم بوملحة الذي 
يزور بالدنا حالياً أن ال يظل يرى قضايا 
الصحافة والصحفيين في اليمن بعين 
واحـــدة، فقيادة النقابة لألسف تجر 
بتعاملها الحزبي المقزز الى تمزيقها 
وتكوين كيانات بديلة تدافع بمصداقية 
ومهنية ومسؤولية عن حقوق جميع 

منتسبيها..
إن كان االستاذ بوملحة يحرص على 
ء  دا أ سالمة  وعلى  لحقيقة  ا معرفة 
النقابة.. نتمنى منه أن يسأل وزير 
االعالم أو قيادة النقابة كم عدد االعضاء 
الذين تم إقصاؤهم من وظائفهم من 
قبل وزير االعالم واستبدالهم من حزب 
االخــوان، أو يسأل كم عدد الصحفيين 
الذين أثبت القضاء تورطهم بقضايا 

فساد حتى نعذر النقابة من إصــدار 
بيانات ترفض ما يقترفه الوزير بحق 

الصحافة والصحافيين.
كما نتمنى من رئيس االتحاد الدولي 
للصحفيين أن يتساءل عن عدد البيانات 
التي أصدرتها النقابة تضامناً مع الزمالء 
الصحفيين من أعضاء المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني أو من أبناء 

المحافظات الجنوبية والشرقية.
بالتأكيد إذا لم يقف االستاذ بوملحة 
بمسؤولية لوقف تحيز وتحزب عمل 
النقابة.. وعدم التعامل مع بياناتها التي 
تفتقد معظمها للمصداقية، فلن يتوقف 
تمزق النقابة الــى كيانين فقط، بل 
ربما الى عشرين كياناً نقابياً هرباً من 
ضيم قيادة النقابة وعدم إصغاء االتحاد 

ألصوات أغلب الصحفيين اليمنيين.

اإلعالم يشجع اإلرهاب
ــذي وجهه وزيــر  < الفرمان ال
اإلعالم العمراني والقاضي 
صــالة  خطبتي  ــث  ب بمنع 
الجمعة من جامع الصالح.. كان 
ها  لقا أ لتي  ا لخطبة  ا بسبب 
الشيخ شرف القليصي وهاجم 
فيها اإلرهابيين واقترح مبادرة 
لمكافحة اإلرهــاب تنفذها 

عدد من الوزارات..
الـــخـــطـــبـــة واضـــحـــة 
عن  وتكشف  ومنشورة 
موقف وزارة اإلعـــالم الــذي 
ـــؤازر ويشجع اإلرهابيين  ي
والمتطرفين ومن يعتدون على 
الجيش في أرحب وأبين.. لهذا 
فقد أصدر الوزير العمراني تعميماً 

بمنع نقل الخطبة..

حياة «المرشدي»  في خطردبة ديزل بـ1000000 ريال
ذكرت مصادر قريبة من أسرة 
فنان اليمن الكبير محمد مرشد 
ناجي أن صحته ساءت في األيام 
القليلة الماضية وأخــذت في 
التدهور السريع خالل هذا األسبوع 

مهددة حياته بالخطر.
وناشدت أسرة الفنان الكبير 
فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي انقاذ حياة الفنان والتكفل 
بنفقات ســفــره وعــالجــه في 

الخارج.

< فــي عهد حكومة الــوفــاق 
تتواصل نكبات الشعب.. باألمس 
اشــتــرى أحــد المواطنين دبتي 
ديزل من السوق السوداء لحافلته 
الــجــديــدة.. وفــجــأة توقفت عن 
في  إلصالحها  فذهب  لعمل،  ا
إحــدى الــوكــاالت وكانت الكلفة 

مليون ريال.
هذا الغش من أبشع الجرائم، 
لكن لمن يشتكي المواطن إذا 
كانت السوق السوداء بيضاء في 

نظر حكومة الوفاق.

موظفو قناة سبأ يتمسكون بالحاوري
أكد موظفو قناة سبأ الفضائية تمسكهم بالعمل بروح الفريق 
الواحد.. تحت قيادة االستاذ/ احمد صالح الحاوري مدير عام 
القناة الذي أولى جل اهتمامه في تدريب وتأهيل الكوادر 

الشبابية التي تقف وراء نجاحات قناة سبأ.
موضحين أن ما يثار حول القناة وموظفيها ال يعد عن كونه 
زوبعة نابعة عن عدم رضا اشخاص بالخط الذي انتهجته القناة 
في سياستها اإلعالمية الرامية إلى تهيئة أجواء الحوار الوطني 
وكل ما من شأنه خدمة الوفاق الوطني واالبتعاد عن الشقاق 

والفوضى..


