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شهر مختلف..!
بروحه الكريمة العطرة حل علينا شهر   

رمضان المبارك مفتتحاً إلطاللته 
معاني تربي النفس وتصقل الذات..

حل رمضان الفضيل.. غمرنا بنوره.. 
أخجلنا بعظمته وتجليات هيبته وبهائه 

الجميل.
۹ رمضان هذا العام شهر مختلف بالنسبة 
ــى رمــضــان الــذي سبقه عندما كانت  ال
المواجهات المسلحة الدامية في  أكثر من 

منطقة ألزمة سيئة السمعة.
أســاءت لسيد الشهور وضربت الحكمة 
اليمانية في الخاصرة ليكون شاهداً علينا 
ونحن نتعاطى الفجور المتبادل تحت بيارق 

الحب للوطن.
ــداً مع  ــوع لــم يكن رمــضــان الــفــائــت م
المحبة.. ولم يكن ملتقى للسرور العام.. 
هاجر الطيبون من شوارع المواجهات الى 
المهزوم  الجمال  أعماقهم باحثين عن 
والــروح المنكسرة متحلين بقيمة الصبر 

على المكاره.
ــذكــر صــاحــبــي وهـــو يعلن  ــت أت ــازل وم
استسالمه ويغادر بيته الى بيت اإليجار في 
منطقة أخرى، وكانت المفاجأة أن المواجهات 
اندلعت هناك قبل أن يتمكن وزوجته وأبناؤه 
من توزيع ما نقلوه من عفش في غرف 

المنزل الجديد.
۹ اختبرته حينها بسؤال ومــاذا ستعمل 
فأجاب.. يؤجر المرء رغم أنفه.. سأختار 
وأسرتي الصبر.. سنحاول أن نجعل من أيام 
وليالي رمضان موعداً مع الترقي بجمال 

الروح وصفاء العقل ونقاء البدن.
۹ واليوم ونحن نستقبل رمضاناً جديداً 
متحللين من مواجهات رمضان الماضي هل 
نحمد اهللا ونقتنص هذا المناخ فنمد أيادينا 

الى بعض.
مستحضرين  نتفق   . ور. نتحا  . نلتقي.
 . والصبر. والخير  ء  العطا تجليات شهر 
متطلعين الى النجاح في اختيار هذا الضعف 

في تركيبة االيمان وتركيبة الحكم..
۹ رمضان هيبة دينية.. حضور روحي 
فلماذا ال نعمق في نفوسنا إمكانية االعالن 
بأننا نولد من جديد.. رمضان كريم وكل 
عام والوطن اليمني الى الوفاق والنهوض 

أقرب.

عبداهللا الصعفاني

benanaam@gmail.com

الدور على 
«هادي»

محمد أنعم

تشهر قــيــادات المشترك مختلف    
ــه األخ عبدربه  أسلحتها فــي وج
منصور هادي رئيس الجمهورية بطريقة 
تجاوزت كل الــحــدود.. وكل يوم ترتفع 
حمى التحريض والتصعيد لتصل خالل 
بضعة أشهر الــى تعميم إطــالق أحــزاب 
المشترك وشركائهم في خطابهم االعالمي 
والسياسي مصطلح الرئيس االنتقالي 
وعــدم االشــارة الــى اســم االخ المناضل 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
محاولين ترسيخ مفهوم أن ال شرعية 
لرئيس الجمهورية اال بعد أن يعود في 
قراراته ألخذ الموافقة عليها من العتواني 

أو اآلنسي أو  غيرهما.
فليست المشكلة في تشكيل اللجنة الفنية 
لإلعداد والتحضير للحوار، بل ان المشترك 
انتقل الى مربع جديد من المواجهة ضمن 
خطة يسير عليها لالستيالء على السلطة 
سواء عبر الحكومة التي تتعمد التدخل في 
الصالحيات الدستورية لرئيس الجمهورية 
أو عبر محاولة فرض التقاسم كدستور 
بديل للدستور والقوانين النافذة، أو عبر 
المليشيات المسلحة والتي تخوض معارك 
ضارية الضعاف كل مصادر قوة رئيس 
الجمهورية وإنــهــاك الــدولــة في معارك 
استنزاف، أو من خــالل إبقاء الساحات 
بسفك  لتهديد  وا لمليشيات  ا وتحريك 
الدماء إلسقاط شرعية عبدربه منصور 
هادي بنفس الطريقة التي استخدمت مع 
علي عبداهللا صالح، هذا خالفاً لما يدور في 
الجبهة االقتصادية من أعمال تآمرية ونهب 

منظم للمال العام بأساليب ال حصر لها.
وهنا النتحدث عن دور الجنرال الذي أصبح 
يتعامل كقائد أعلى لما يسمى بالمجلس 
العسكري لقيادة الثورة.. أو عن ما يمارسه 

أوالد األحمر.. 
إذاً فالمشهد السياسي ال يبعث على 
التفاؤل بالسير نحو حوار ناجح، فما يحدث 
اليوم من تصعيد ضد رئيس الجمهورية 
بالتأكيد ال يمكن أن يقنعنا إن المشكلة 
هي في تشكيل اللجنة الفنية للحوار، بل أن 
هذا التحريض في خطاب أحزاب المشترك 
وممارساتها يؤكد أنها ال تريد أصالً الذهاب 
الى مؤتمر الحوار الوطني، وإنما استكمال 
المخطط االنقالبي واالستيالء على النظام 
من خالل تعهدهم على استكمال أهداف 
الثورة المزعومة وليس تنفيذ المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
إن المؤامرات التي سعت الى  جر اليمن 
الى حرب أهلية التزال قائمة، وما يحدث 
اآلن هو سباق وحرب أخرى توجب على األخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أن 
يحسمها بقوة الشرعية الشعبية والدولية 
التي يمتلكها، فالمصلحة الوطنية تتطلب 
التعامل مع المتمردين في المشترك بحزم، 
خصوصاً وأن المصالح الشخصية والحزبية 
تقف وراء هذا التصعيد الخطير الذي يهدد 

الحوار الوطني برمته..

«صوم وغالء»
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محمد أحمد منصور

القاعدة تفتح أبوابها للشباب بعد إغالق الجامعات في وجوههم
اآلالف من شباب اليمن يتعرضون للقتل بأحزمة ناسفة   

أمام أبواب الجامعات بعدم قبولهم.. عشرات اآلالف من 
الشباب الفقراء يتعرضون لمذبحة جماعية أبشع من جريمتي 

ميدان السبعين وباب كلية الشرطة..
فقد رفضتهم الجامعات .. وال يملكون أمواالً لاللتحاق في 
التعليم الموازي أو الجامعات الخاصة وليس لديهم وساطات 

للسفر والدراسة بالخارج.
بسهولة .. تغتال سياسة التعليم أحالم آالف الشباب وتقتل 
فطموحاتهم.. وبعد سنوات من االجتهاد والتعب واالنفاق.. 
يتعرض آالف الشباب لمذبحة بشعة أمام أبواب الجامعات .. 

ففي ليلة وضحاها يكتشف شباب اليمن أن ال مستقبل لهم.. 
وان كل من حولهم أعداء.

المؤسف أن الحكومة تخوض حرباً على االرهاب عسكرية.. 
لكنها ال تدرك أن الشباب العائدين من أمام أبواب الجامعات 

الى أين يذهبون..؟
ال ندري كيف يمكن أن نخوض حرباً ضد االرهاب وتجفيف 
منابعه في الوقت الذي تخوض الدولة ايضاً الحرب ضد 
الشباب.. وتغلق كل االبواب أمامهم وتغرس في قلوبهم 
الحقد والكراهية للمجتمع وللدولة بمثل هذه السياسات 
الخطيرة التي تجبر الشباب على ارتداء األحزمة الناسفة 

لالنتقام من كل شيء.
بجد .. الشباب الى أين يذهبون.. دعونا من الذين أصبحوا 
موظفين في الخيام.. لكن البد من التفكير بجدية عمن 
يرفضون الذهاب الى شوارع المعتصمين وال يحبذون االلتحاق 

مع المشترك وال الحوثي وال القاعدة..
انهم اليوم مجبرون على ارتداء أحزمة ناسفة طالما وكل 
الطرق أغلقت أمامهم .. فال عمل.. وال جامعة وال عسكرة.. 

وال هجرة..
هذا إذا لم يلتحق معهم آباؤهم الرتداء األحزمة الناسفة.

تفاصيل في التحقيق ص٥

المؤتمر كبير بقيادته
جن جنون الكهنة واالنقالبيين   

والــشــمــولــيــيــن وهـــم 
يشاهدون جماهير الشعب تزداد 

التفافاً واصطفافاً وتمسكاً بالمؤتمر 
الشعبي العام وقياداته بعد 
فشل كــل الــمــؤامــرات التي 
ئد  لرا ا تنظيمنا  استهدفت 
وقياداته طوال أكثر من عام..

التصريحات الحمقى لن تطال 
قــيــادة المؤتمر ولــن تنال مــن وحدته 

الفوالذية.. وعلى المنبوذين شعبياً أن 
يتعلموا من المؤتمر وقيادته عظمة 
ليمني  ا الشعب  بجماهير  االلتحام 
من  أيضاً  يتعلموا  وان   . العظيم.
الدكتور محمد عبدالملك المتوكل 
واالستاذ علي سيف حسن 
وغيرهم من كبار رجاالت 
الــيــمــن كــيــف يتعامل 
ق  فو ن  يسمو و ر  لكبا ا
ر  الصغا لكن   . الصغائر.

يظلون صغاراً

األحزاب والزكاة
بــدأت الحرب على الزكاة تأخذ جانب   

اللصوصية وباسم الدين.. فاإلصالح 
يفتي بجواز دفعها للمليشيات المعتصمة 
باسم الفقراء والمساكين.. ويحرم دفعها 
للدولة.. والحوثي دخل الخط ويطلق الفتوى 
بأنه هو المستحق.. الجديد هذا العام أن هناك 

من أفتى بأن النازحين أولى من الجميع.
لألسف الدولة أصبحت أضعف من الجميع.. 
والمضحك أن مــن يــصــدرون الفتاوى صــاروا 
يحرضون المواطنين على عدم دفع الزكاة للدولة.
وال نستبعد أن يخوضوا الحرب على الدولة 

لعدم دفعها الزكاة لهم..!!

أمام وزير 
الداخلية

قبل أيام تعرض االخ   
عــبــدالــســالم شــرف 
الدين في العاصمة صنعاء 
وتحديداً في حي شميلة 
العتداء من قبل مسلحين 
واســتــولــوا على أكثر من 
عشرة ماليين ريال قيمة 
ـــم يعد  أرض بــاعــهــا ول
بقيمتها لألسف إلى منزله، 

وأصبح -في ليلة- فقيراً.
ــام  قضية نــطــرحــهــا أم
ــر الداخلية ونناشده  وزي
بــتــوجــيــه أجــهــزة االمــن 
ــادة  بمتابعة قضيته وإع
ـــور.. أو  ـــذك ـــم ـــــوال ال أم
تعويضه خــصــوصــاً وأن 
الجريمة حدثت داخل أمانة 
الــعــاصــمــة، أو أن تصدر 
ــوزارة بالغاً للمواطنين  ال
بعدم الخروج من منازلهم 
ــــوال او  ومــنــع حــمــل األم

االشياء الثمينة.


