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متاهة خانقة..!!
لــى ساعتين حتى    حــوا استغرقت 

أصل إلى صالة االحتفال بعرس أحد 
الشباب.. والسبب اختناق قاتل في حركة 

المرور..
> كل شيء في صنعاء يقودك إلى اختزال 
امنياتك في شــوارع تمكنك من الحركة 
السهلة.. وغير مهم إذا وصلت إلى بيتك 

بدون مصروف..
اختناق مروري بعضه مبرر وبعضه اآلخر 

«بوقة» أو شطط..!!
> تفتيش مبرر يقوم به خليط من رجال 
األمــن ورجــال المرور بعد الــذي صار من 
تهديد أمني وضبط خاليا إرهابية وبقاء 

األخرى نصف نائمة..
وانحباس شوارع بسبب مظاهرات تبدو 
ــالم المرفوعة  ــوار حيث األع غريبة األط
سورية ثورية بينما الشعارات المرفوعة 

ثورية يمنية..
< في هذه اللحظة أكتب «اتجاه» هذا 
االثنين داخــل السيارة المنتظرة إفساح 

الطريق من االنحباس..
< كثيرون عالقون وواقفون.. أو باحثون 
عن وسيلة خروج من المتاهة عبر شارع 
فرعي وقــرار مغامرة.. واألمــر صورة من 
قضايا كثيرة عالقة بين المشترك والشركاء 
والمؤتمر والحلفاء وحكومة االتفاق التي 
يبدو المواطن العادي أمامها أكثر اطالعاً 
وأكثر إدراكــاً دون أن يسبق اسمه صاحب 

المعالي أو حتى السعادة..
< مــازال الشارع بهتافات خــارج قواعد 
ــان كي مون»  المبادرة وخــارج إرادة «ب
وجمال بن عمر.. ومازلت محاصراً بشارع 
مخنوق ومرتاب في أمور كثيرة وال جدوى 
من الصراخ الفردي داخل صراخ تظاهرة 

جماعية..
< أيها اليمنيون النخبويون.. أنتم قادمون 
على حوار فاجعلوا مصلحة الشعب اليمني 
أوالً.. وال مصلحة لي اآلن إالّ الوصول إلى 
العرس والعودة السهلة إلى منزلي محفوفاً 
بشعور ايجابي يفصل بين المتاهة وخارطة 

الطريق.

يحيى علي نوري

نجاح 
الحوار

اإلعداد الجيد للحوار وعلى األسس   
والقواعد السليمة والــذي تقوم 
لجنة االتصال حالياً بتحقيقه في إطار 
مهامها الراهنة من شأنه أن يحقق 
تحوالً مهماً لعملية الحوار واخراجه من 
أتون المزايدات والمناكفات السياسية 
واالعالمية الذي عانى منها كثيراً خالل 
ــى حــدود أضرت  الفترة الماضية وال
بالتجربة الديمقراطية اليمنية وجعلها 
تبدو غير قادرة على التعامل االيجابي 
مع الحوار كقيمة ديمقراطية ومحك 
رئيسي يختبر من خالله مدى قدرتها 
لتحديات  ا مواجهة  على  وفاعليتها 

المحدقة باليمن.
إن االرتكاز هنا على قيم ومثل الحوار 
وتجسيد كل ذلك في إطار إدارة حوار 
حيوية من شأنها أن تمكنه من تجاوز 
كــل المعوقات وبــخــطــوات واثــقــة.. 
باعتباره المخرج الوحيد للحالة المزرية 
التي تعيشها البالد جراء األزمة التي 
أثرت تداعياتها على كافة جوانب الحياة 

اليمنية.
 وإذا كانت عملية اإلعــداد والتهيئة 
من  ليوم  ا تتمكن  الوطني  ر  للحوا
تحقيق خطوات إيجابية على طريق 
الحوار المنشود  فإن ذلك يعني أن 
االنخراط في عملية الحوار بات يمثل 
ضــرورة ملحة ينبغي على مختلف 
القوى والفعاليات الوطنية القيام بها 
والتخلي عن كل ما من شأنه أن يضر 
بالحوار وأهدافه النبيلة ويهيئ لعملية 
الحوار أرضية قوية وصلبة تنطلق من 
خالله مناقشة كافة القضايا بآفاق 
رحبة ودون سقوف وبما يمكن الجميع 
مــن إجـــراء عملية تشخيص كاملة 
ودقيقة للواقع اليمني ومن ثم ايجاد 
المعالجات الناجعة لها بما يتفق مع 
تطلعات الشعب ويعزز من مسيرته 
الحضارية ويحافظ على كافة إنجازاته 
التاريخية الخالدة في الثورة والوحدة 

والديمقراطية. 
وكذا االستفادة القصوى من تجارب 
اآلخرين ومن تجارب شعبنا الناجحة 
والسير نحو تحقيق االهداف المنشودة 
من خالل الحوار وحتى يتم بلوغ نتائج 
مثمرة تنعكس على حاضر ومستقبل 
الدولة اليمنية الحديثة بمؤسساتها 
الدستورية وبمختلف أركانها المعززة 
لمبادئ الديمقراطية في المشاركة 
ر  لقرا ا الواسعة في صنع  الشعبية 
وتعزيز الوحدة الوطنية واالصطفاف 
وتحقيق التنمية الشاملة ووضع حد 
لكافة المنغصات التي تعتور مسيرة 
بناء الدولة اليمنية الحديثة وتساعد 
ــاق  عــلــى انــطــالقــات كــبــرى نــحــو آف
المستقبل االفضل الذي ندرك ان شعبنا 
قــادر على تحقيقه من خالل المزيد 
من الممارسة الديمقراطية المسؤولة 
المؤمنة باالنتصار لمصالح الوطن 
العليا والشعب والمجردة من كافة 
المصالح االنانية التي أكدت االيام بأنها 
مصالح لم ولن يجني منها سوى الدمار 
والمزيد من التقوقع والجمود لحركة 

الحياة اليمنية.

عبداهللا الصعفاني

جمال بن عمر..

مجانية التعليم يا فخامة الرئيس
لفتة إنسانية عظيمة وإحساس أبوي صادق عبر عنه فخامة األخ المناضل   

عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- تجاه أبنائه الطالب الطامعين 
االلتحاق بالجامعات اليمنية نظام «الموازي»..

حيث جاءت توجيهات الرئيس وهو منشغل بملفات ساخنة.. إالّ أنها عبرت عن 
مشاعر قائد يعيش هموم الوطن والمواطن وأحالم وتطلعات أبنائه الطالب..

وبالقدر الذي أسعدت التوجيهات أولياء أمور الطالب الميسورين.. إالّ أن آالف الطالب 
من أبناء األسر الفقيرة.. فالحون.. صيادون.. جنود.. حرفيون.. الخ، ومع تداعيات 
األزمة صاروا أشبه بمعدمين.. وأبناؤهم يجب أال تغلق أبواب الجامعات أمامهم 
وتسد عليهم كل الطرق، وال يجدون أمامهم إال الطريق إلى خاليا القاعدة أو إلى 

خيام الفوضى وقطاع الطرق.. أو متخصصين بـ«الخبطات»..
إن مجانية التعليم هي جزء من المعركة المقدسة ضد اإلرهاب والفقر والمرض 
والتخلف، كما أن الدولة المدنية الحديثة وبناء اليمن الجديد لن يكون وشباب اليمن 

توصد أمامهم أبواب الجامعات الحكومية.

مشاريع لالختطاف

ضمائر «تايوان»..
كل أساليب الغش سواًء   

عبر الــمــال أو الــقــوة أو 
غيرها صارت تمارس في كل 

المراكز االمتحانية..
زمان.. كان الغش فضيحة 
وجريمة.. أما اليوم فقد صار 
أشبه بمقرر دراسي يمارسه 
الطالب وبعض المدرسين 
ومــعــظــم اآلبـــــاء كطريق 
لــلــنــجــاح.. بــل إن بعضهم 

يستخدمون السالح لفرض 
الغش بالقوة..

لقد اصبحت االمتحانات كذبة 
 . . نفسنا أ بها  لط  نغا كبيرة 
ونتمنى أن تعيد وزارة التربية 
وتبحث عن  النظر  والتعليم 
بدائل أخــرى.. فهذه التجربة 
أصبحت فاشلة.. والغش خلط 
الحابل بالنابل.. وكله بسبب 

الضمائر «التايوان»!!

حكومة «هللا يا 
محسنين»

المنظر البائس الذي أساء لكل اليمنيين   
وقدمهم وكأنهم شحاتون، حمل إساءة أكثر 

من رسالة التعاطف مع معاناة شعبنا..
غير أن األسوأ من كل ذلك أن الحكومة تصر على 
رفع سعر الديزل ولم تتحرج عندما يبادر اشقاء 
لجمع تبرعات من أجل اليمن، وكأن الحكومة ال 
تعنيها معاناة شعب السعيدة الذي أصبحت أيامه 
كلها تعاسة.. وصار اليمنيون جراء تلك الممارسات 
يعيشون هذا الوضع المزري.. بسبب حكومة «هللا 

يا محسنين».

«مناهل» مجلة 
للتراث اليمني

تدشن بــوزارة الثقافة اليوم   

مجلة «مناهل» أول مجلة 

يمنية تعنى بالتراث المخطوط.. 

يــرأس تحريرها الدكتور مجاهد 
حميد اليتيم..

وستعنى  سنوية  نصف  لمجلة  ا

بنشر الـــدراســـات والــبــحــوث عن 

المخطوطات التي تزخر بها اليمن 

في شتى صنوف العلم والمعرفة.

شرطة «إنجيز»
الدكتورة إيمان العمري تعرضت لحادثة سرقة باالكراه وسط   

الشارع بجوار منزلها في أمانة العاصمة عندما هاجمتها دراجة 
نارية وخطف سائقها حقيبتها مما أدى إلى كسر يدها..

حوادث مشابهة تتكرر كل يوم في عواصم المدن دون أن نلمس أي 
اع  دور ألجهزة األمن ووزارة الداخلية في حماية الناس من اللصوص وقطّ
الطرق.. فيما توفر الحماية الكاملة لبعض الشخصيات المسئولة عن 

حالة الفوضى..
وعندما يغيب األمن فالشك أن المواطن سيبرر لنفسه حمل السالح 
لحماية نفسه من هذه االنتهاكات الخطيرة، في ظل تقاعس جهاز 

الشرطة عن واجباته..
فهل هذا ما تريده وزارة الداخلية وإالّ فما الفائدة من كل هؤالء 
الجنود الذين يستلمون رواتبهم من قوت المواطن دون أن يوفروا له 
األمن واالستقرار، وهل مهمة وزير  الداخلية هي توفير الحماية لمن 

أوصلوه إلى الكرسي فقط!!؟

الفرقة تعتقل مذيعاً 
في قناة اليمن اليوم

اعتقل جنود الفرقة األولى مدرع التي يقودها المنشق 
اللواء علي محسن األحمر مذيعاً في قناة اليمن اليوم 

واحتجزته في احد أقسام الشرطة في أمانة العاصمة.
وقالت قناة اليمن اليوم في خبر تصدر نشرتها المسائية: 
إن جنوداً تابعين للفرقة األولى مدرع يرتدون زي الحرس 
الجامعي قاموا باعتقال الزميل محمد شرف الدين مذيع ومقدم 
برنامج منتدى الحوار في قناة اليمن اليوم واحتجزوه في قسم 

شرطة ١٤ أكتوبر.
وحملت القناة وزارة الداخلية مسؤولية سالمة الزميل محمد 

شرف الدين.

؟ ؟ ؟؟

ــيء لــم يتغير.. المتاريس..    كــل ش
تلة.. الخيام.. مسيرات  المسلحون القَ
الشغب.. أيضاً ال كهرباء.. وال مياه.. وال خدمات.. 
وأزمة في األسعار.. وتالعب في سعر الديزل.. 
ومــوت األطفال الخدج متواصل.. ومرضى 

الفشل الكلوي يواجهون الموت بكل قسوة..
كل شيء لم يتغير.. جمال بن عمر منذ أن 
ــة إلــى بالدنا..  جــاء أول مــرة في بداية األزم
وصنعاء ماتزال تتألم.. ومشطرة.. واللجنة 
العسكرية تزيل نقاط المليشيات المسلحة 
خارج صنعاء وتعلن ذلك المنجز، وفي الصباح 

نفس المليشيات تختطف قائد اللواء (٦٢) حرس 
جمهوري..

نعم.. لقد تحقق التغيير في اليمن.. وكل 
اليمنيين صنعوا هذا التغيير وفي المقدمة 
الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر 

الشعبي العام..
وكان ذلك من أجل وقف نزيف الدم اليمني 
الطاهر.. من أجل وقف مهاجمة الجوع والفقر 
والمرض ألبناء الشعب اليمني.. من أجل عودة 
األمن واالستقرار وحماية الممتلكات العامة 
والخاصة واحترام حقوق اإلنسان.. ووقف تجنيد 

وسوء استغالل األطفال..
 إن نصف الشعب يهددهم الجوع، ومئات اآلالف 

مازالوا نازحين حتى داخل العاصمة..
ويبقى السؤال: ماذا تغير بين األمس واليوم..؟
إن السفراء الراعين للمبادرة يلتقون مع 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. وفي 
نفس الوقت يذهبون لمقابلة علي محسن وأوالد 
األحمر.. مثلما كانوا يمارسون ذلك في عهد 

الرئيس السابق الزعيم علي عبداهللا صالح..
وهذا يكفي للداللة على أنه لم يتغير شيء.. 

أوليس كذلك يا جمال بن عمر..! فأهالً..


