
لم يكن أمام المواطن عبدالحكيم  
حمود قاسم القدسي الذي احرق 
نفسه أمــام مبنى مجلس الــوزراء من 
خيارات أمام توحش الحكومة واصرارها 

على عدم االستجابة لمطالبه.
مصادر مقربة من أسرته : ذكرت ان 
المواطن القدسي فصل من عمله في 
شركة كنديان نيكسن التي كان يعمل 
١٦ عاماً على إثر  فيها كسائق لمدة 
تعرضه إلصابة عمل، بعد نهب سيارته 
العهدة التابعة للشركة، وزاد الطين بلة 
ان مليشيات أوالد االحمر في الحصبة هي 

التي نهبته.
فترة حكومة  منذ  يطالب  القدسي 
الوفاق ووزارة الداخلية التدخل إلعادته 
لعمله وإطالق سيارته المنهوبة، ولكن 

دون جدوى.
ما أضطره إلــى اإلقــدام على إحــراق 
نفسه بعد فقدانه لمصدر رزقه وعدم 
استطاعته إعالة أسرته، الحكومة لم 
تكترث بما حدث للقدسي.. وتواصل 
سياسة احــراق األرض والبشر بدون 
رحمة.. فإلى متى سيظل صبر الشعب 

عليها..؟

benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م
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الرقابة 
المستأنسة..!!

هي مفارقة غريبة، ولكن ال    
بأس.. يحدث هذا في اليمن.

ينشر موقع  أو  ۹ تكتب صحيفة   
الكتروني -معلوم صاحبه- أن هناك 
ــوف وتطير  جرائم فساد تزكم األن
.. ومــع ذلــك يحدث  ـــراسٍ بسببها ك

التماهي العجيب.
 ۹ ال الفاسد يسارع الى الرد والتفنيد 
وتأكيد أنه بريئ مما أصاب قميص 
الرقابة والضبط  يوسف، وال جهة 
تتدخل إال نادراً، وال وسيلة النشر تعتذر 

إن أخطأت أو تعاقب ألنها كذبت.
 ۹ وحيث والرقابة على الفساد - كما 
أفهم - نوعان: رقابة قبل وقوع جريمة 
الفساد.. ورقابة بعدها، فإن استمرار 
الفساد يثير السؤال حول جدوى ما هو 

استباقي وما هو رقابة الحقة؟
لّفوا  وما يحدث هو أن كثيراً ممن كُ
بالرقابة على سالمة الصرف يتحولون 
الى رقابة مستأنسة، حيث الختم على 
سالمة المعاملة مقابل دخول الكشف.. 
ولم التشدد والحنبلة ما دام المال 

العام ال يزال سائباً؟!
۹ وفـــي الــمــعــامــالت المضروبة   
يعطي  مــا  لمشبوهة  ا ت  لصفقا وا
الــوجــاهــة لفكرة أن يمنع مراقب 
الحسابات من دخول كشوف البركة 
حتى ال يحرص على الناحية الشكلية 
للعمليات المالية ويتعمد النوم تجاه 
حقيقة الفساد.. وإال كيف تفسرون هذا 
االنسجام بين كثرة المراقبين للفساد 

ومرور الفاسدين بسالم؟
۹ وأغـــرب مــا سمعته أن بعض   
مندوبي جهاز الرقابة يتعمدون كتابة 
عن  فهة  لتا ا لشكلية  ا ت  لمالحظا ا
الجهات التي كلفوا بمراقبتها ويغضون 
الطرف عن الثقيل من المخالفات.. أما 
السبب الــذي يطير له دخــان العجب 
فهو حتى يتمكن المندوب نفسه من 
الرد على تلك المالحظات وتفنيدها 
بطريقة سهلة يضحك لها الفاسدون 

حتى تظهر منهم أضراس العقل!

عبداهللا الصعفاني

تفويض
 بن عمر.. 

وطالق النسوان
محمد أنعم

للتفويض في حياة اليمنيين نهايات تراجيدية   
وخصوصاً عندما يكون التفويض مطلقاً في 
قضايا خالفية، ومن ذلك ما يحكى عن تفويض 
ابناء إحدى المناطق اليمنية لشخص يدعى احمد 
الفقيه لحل خالف بينهم وبين منطقة أخرى.. وكان 
احمد الفقيه قبل ذلك قد عانى من ظهور «دمل» 
في ظهره ظل يتنقل من شخص الى آخر بحثاً عن 
شخص بين سكان القرى لتطبيبه وتخفيف آالمه.. 
ولكن كان كل من يرى التقيح في ظهر أحمد الفقيه 

يتقزز ويقول له: ليس بظهرك شيء..
وذات مرة التقى احمد الفقيه بشخص غريب عن 
المنطقة.. فشكا له ما يعانيه من اآلالم، فنظر ذلك 
الغريب الى ظهر أحمد الفقيه فوجده متقيحاً وتكاد 
المكروبات تفسد ظهره بالكامل.. فطهر الرجل 
الجروح ونظفها.. وهدأت اآلالم.. لكن احمد الفقيه 
أخذ في قلبه ونفسه شيئاً على أهل منطقته.. ومن 
سوء الصدف أن أهل المنطقة بعد فترة فوضوه 
لحل خــالف نشب بينهم وبين أهالي منطقة 
مجاورة.. فما كان من أحمد الفقيه إالّ أن استخدم 
التفويض المطلق الذي حصل عليه، وأعلن في 
وسط سوق بالمنطقة تطليق النساء مستنداً بذلك 
الى التفويض الذي لديه من الرجال.. مشعالً بذلك 

فتنة أكبر ومشكلة ال حل لها..
لهذا فالحديث عن تفويض جمال بن عمر في 
قضية وطن وشعب شيء يراد منه إفشال الحوار 
وايجاد مشاكل ومعوقات أمــام نجاحه.. فلماذا 
التفويض طالما وهناك مبادرة وآلية وقرارات دولية 

واضحة!؟
فــاذا كان المراد هو إقصاء المؤتمر وحلفائه 
وتفصيل مؤتمر الحوار الوطني على مقاس أحزاب 
اللقاء المشترك وشركائه، بالتأكيد لن تحل األزمة، 
لكن من المستحيل تجاوز المؤتمر وأغلبية أبناء 

الشعب.
ويكفي للتدليل هنا على افتعال التأزيم أن تعطى 
حصص لكل األحزاب في اللجنة الفنية للحوار ومنها 
أحزاب لم تبلغ من عمرها العام الواحد.. في الوقت 
الذي يحرم حزب »حشد« رغم أن االستاذ صالح 

الصيادي عضو فاعل في اللجنة الفنية للحوار.
كنا نتمنى أن يحصل المهمشون وبقية فئات 
الشعب المستضعفين على تمثيل.. ال أن يتم 
مقاسمة المشاركة في الحوار بين النافذين 

فقط.
إن غياب التمثيل العادل والمتوازن والمتساوي 
سيجعلنا نمضي الــى مؤتمر حــوار للطرشان.. 
ونخشى أن يجرنا التفويض.. بمؤشراته األولى الى 
فتنة وتحويل نساء اليمن الى أرامل بسبب تفويض 

جمال بن عمر.

عطروش ينتقد من يفرغ األناشيد 
الوطنية من محتواها الوطني

وصف الفنان الكبير محمد محسن عطروش   
من يجير مناسبة الذكرى بعيد االستقالل 
الوطني لمشاريعه الصغيرة بالسوس التي تنخر 

في جسد الوطن الواحد.
واحتج بشدة على من يستخدم األناشيد الوطنية 
لغير ما وجــدت من أجله.. مشيراً الى أن هذه 
التصرفات تفقد األناشيد الوطنية روحها وهدفها 

السامي وتفرغها من محتواها الوطني واالبداعي 
الراقي.

وخاطب في حوار تلفزيوني من يستخدم أنشودة 
«برع يا استعمار» ضد اخوته بأنه تصرف معيب، 
فهذه األنشودة حرضت وحمست ضد المحتل 
البريطاني، ويجب أن تبقى في وعي االجيال 

معبرةً عن هدفها العظيم.

يا لوزير االولــي يا محمد الغنوشي
لو حسبنا سلطتك ماهي بدستورية

ديكتاتورية نظام القمع واستبداده
أعلنت تونس عليه الثورة الشعبية

إن ذممنا ما نــذم اال حقير وواطــي
وإن مدحنا نمدح بقناعة شخصية

آه عقبال البالد اللي جهل حاكمها
يحسب إن العز في القوات األميركية

وآه عقبال البالد اللي شعبها جايع
والحكومة تفتخر في طفرة مالية

وآه عقبال البالد التي تنام مواطن
معك جنسية وتصبح ما معك جنسية

وآه عقبال النظام القمعي المتوارث
الذاتية النزعة  انتو عبيد  ال متى 

وال متى والشعب ما يدري بقيمة نفسه
كلها منسية راؤه  وآ ذا  ينصب  ذا 

ليه ما يختار حاكم في البلد يحكم له
ويتخلص من نظام السلطة «الجبرية»

علم اللي مرضي نفسه ومزعل شعبه
بكره يجلس بداله واحــد بكرسيه

دامها تستورد من الغرب كل اشيانها
ليه ما تستورد القانووون والحرية؟!

مرتب د.عبدالرحمن ناجي.. 
وظالميو جامعة صنعاء

الدكتور عبدالرحمن   
احمد ناجي استاذ في 
كلية التجارة بجامعة صنعاء 
يواجه منذ ثالثة أشهر أنواعاً 
من التعسف والتطفيش من 
قبل خفافيش الظالم ومن 
ذلك إقدام طالبان االصالح 
على وقف مرتبه منذ ثالثة 
أشهر.. في محاولة السكات 
صوته الحر والشجاع ودفاعه 
عن الحق والحقيقة، ورفضه 
الخنوع ألعداء الحياة والعلم 

والمعرفة.
م  مــا ا حها  نطر لقضية  ا

ــس جــامــعــة صنعاء  ــي رئ
الـــدكـــتـــور عــبــدالــحــكــيــم 
ــف عبث  ــوق الــشــرجــبــي ل
ميين  لظال ا و لمين  لظا ا
ــالق مرتبات الدكتور  واط

عبدالرحمن احمد ناجي..
ورد اعتباره وردع أولئك 
المرضى الذين يمارسون 
الترهيب داخل صرح علمي 
ولم يكتفوا بتعذيب وجلد 
وقتل األبــريــاء والمتاجرة 
بدمائهم.. فالسكوت عار 
بحق كــل أســاتــذه جامعة 

صنعاء.

القدسي يحرق نفسه أمام 
نافذة باسندوة

أسوأ ما سمعنا عن حكومة الوفاق  
أنها تخطط وتلف وتــدور من أجل 

تغيير اسم مستشفى الرئيس في مأرب..
الشيخ حسين حـــازب -عــضــو اللجنة 
العامة- علّق على هــذه المساعي بأن 
ــر أصبح مريضاً تجاه كل  الــطــرف اآلخ
شيء.. وإالّ ما معنى أن تخطط لتغيير اسم 
مستشفى «الرئيس»، أي رئيس وال يمكن 
أن تكون اليمن يوماً بدون رئيس.. إالّ اذا 
كانوا يريدون تغيير اسمه الى مستشفى 
«باسندوة» فهذا أمر آخر يجب دراسته 

بروية!!!

مستشفى «باسندوة»

سالمات للجندي والقليصي
< يستكمل األستاذ عبده الجندي عضو اللجنة العامة للمؤتمر فترة عالجه 
للت بالنجاح.. تمنياتنا له بالشفاء  بألمانيا بعد أن أجريت له عملية جراحية كُ
والعودة قريباً.. كما اطمأنت العديد من قيادات المؤتمر ومحبي الجندي على 

حالته الصحية..
وقد تم االطمئنان أيضاً على صحة االستاذ شرف القليصي والذي اصيب بوعكة 

صحية ألزمته الفراش..
تمنياتنا لالستاذين الجندي والقليصي الشفاء العاجل..

السجن المؤبد لصاحب 
قصيدة الياسمين بقطر

أصدرت محكمة الدرجة األولى في قطر  
حكماً بالسجن مدى الحياة على الشاعر 
القطري محمد بن الذيب، لكتابته قصيدة أشاد 
فيها بالربيع العربي ودوله، وأجرى مقارنات بينها 
وبين الدول التي ال تزال تعيش القمع وترزح تحت 

أنظمة استبدادية.
فإلى نص القصيدة:


