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عاصمة اليمن..!!
عــادت الشوارع الى سابق عهدها   

ولم تؤثر حملة «شــارك» في واقع 
العاصمة كما يجب، خاصة عندما جمع 
المشاركون في النظافة التراب في أكوام 
ــن يــرفــع.. فعاودت  لم يجد كثيرها م

انتشارها في الشوارع.
 ۹ وحتى ال تكون حملة ١٢-١٢-٢٠١٢م 
مجرد تظاهرة عابرة ووسيلة إخالء عهدة 
المخصصات المالية التي رصــدت لهذه 
الحملة.. ال غنى عن العودة الى مذاكرة 
األسس المحترمة لقواعد النظافة في إطار 

التمسك بقواعد الذوق العام إجماالً.
۹ ويــا أمانة العاصمة.. الوصول الى   
عاصمة نظيفة ومحترمة حصاد عمل دؤوب 
ومستمر وانضباط يكرس قيم التحضر 
والرغبة في المجد.. و«ال تحسبن المجد 
تمراً أنت آكله».. الخ ما هنالك من تجلّيات 

الشاعر.
۹ وحسب ما أفهمه فــإن التطلّع الى   
عاصمة تليق باليمن ال يتحقق بالكالم 
التي يحضر فيها  المناسبات  أو نشاط 
المواطنون والمسؤولون ويغيب عنها عمال 
وسيارات النظافة، وإنما بتكامل صارم بين 
جهد أصحاب المنازل والمحالت وبين عمال 
النظافة الذين ال نحس بأهميتهم اال إذا  

غاب كثيرهم عن مشهد النظافة.
 ۹ لقد قدم المواطنون جهداً طيباً في 
حملة شــارك في تنظيف شــوارع وأحياء 
بدت بعضها حال النبش كما لو أنها تأثّرت 
بإعصار «جونو» وإعصار «ساندي» مرة 
ــدة.. وهو ما كشف عن غياب سلطة  واح
األخـــالق عند الكثيرين وغــيــاب سلطة 

القانون عند المعنيين بالمتابعة.
 ۹ أما اآلن فقد حان وقت وضع الفاصل 
بين الكالم واالستعراض والخفة وبين 
األفكار واألعمال العميقة بحضور يحقق به 
جهاز األمن والمرور وجهاز األشغال المنتظر 
منهم على طريق عاصمة تزهو بشوارعها 

وأحيائها.
 ۹ على أن الوصول الى عاصمة منشودة 
يحتاج الى جهود حكومية مجتمعية تبتعد 
عن التبرير السامج أو اإلدعاء األجوف، بذات 
اقترابها من األسس المحترمة لعاصمة 
تبعث على الزهو في المسافة الممتدة  
من منفذ المطار الجوي الى المنافذ التي 

تربطها بعموم الوطن.

عبداهللا الصعفاني

اليمن 
أو الرقم 
!!..(565)

محمد أنعم

ــل ان نضمن نجاح الحوار   مــن أج
الوطني الشامل مائة في المائة، 
ونصون دماء اليمنيين ونجنب البالد الحرب 
والتمزق ونحافظ عليها من االنهيار.. البد 
من فرض خيارين أمام المتحاورين ال ثالث 
لهما.. إما االتفاق على حل القضايا المطروحة 
أمامهم، وإما ان يضحي بهم الشعب اليمني 
كقرابين من أجل أمنه واستقراره وحفاظاً 

على الوحدة والسلم االجتماعي.
أعتقد أن التضحية بحياة ٥٦٥ شخصاً مهما 
كان يبدو للبعض خياراً عنيفاً ومتوحشاً، 
إال أنه أفضل الخيارات وأكثرها منطقية.. 
أمــام مثل هذا االنحطاط المخيف وعدم 
االستشعار لكارثة ان نسلم مصير الوطن 
والشعب ليتحكم بحياتنا ومستقبلنا ٥٦٥  
شخصاً.. فهذه هي الوحشية والسادية بل 
الفاشية بذاتها.. علينا اليوم أال نكرر اخطاء 
األمس وأال تكون ابواب الحوار بدون ضوابط 
او خطوط حمراء ودون استشعار البعض 
المسئولية الوطنية والدينية والذين يريدون 
تكرار نفس األسلوب الذي اتبع أثناء التوقيع 
على وثيقة العهد واالتفاق في العاصمة 
االردنية عمان عند ما خرج المتحاورون 
باتفاق.. وذهب االنفصاليون لتفجير فتنة 
بين أبناء الشعب اليمني.. ازهقت حتى اليوم 
أرواح مئات اآلالف من المواطنين األبرياء.. 
بينما كان عدد المتحاورين يومها ال يزيد عن 

خمسمائة شخص..
أتذكر يومها ان فضل محسن- إنْ لم تخني 
الذاكرة- تمنى أن تسقط الطائرة التي كانت 
تقل قيادة االحزاب والصحفيين، لتحل أزمة 
المرحلة االنتقامية يومها وتتعافى اليمن.. 
علماً ان الزعيم علي عبداهللا صالح وعلي 

سالم البيض لم يكونا في ذات الطائرة.
ال نريد ان تتكرر المأساة اليوم ويدفع أبناء 
الشعب اليمني االبرياء ثمن عبث ساسة ال 
يردعهم رادع أو وازع من ضمير، ال يعيشون 
إالّ على إشعال نيران الفتن وتفصيل الدولة 
لخدمة مصالحهم او على تفجير الحروب، 
ورغم ذلك نجدهم أيضاً يجمعون األموال 
في الحرب والسلم على حساب دماء ومآسي 

أبناء الشعب.
أجزم ان ال ضابط بديالً افضل من هذا.. 
وأهون للشعب ان يضحي بـ(٥٦٥) شخصا 
 ًمن أبنائه، واذا اقتضت الضرورة فليضح
بدفعة ثانية وثالثة، وال مانع ان تضاف 
اسماؤهم الى قائمة شهداء األزمة، لكن من 
الجنون ان يسمح لهؤالء النفر من الناس ان 
يجروا البالد الى طوفان حرب أهلية تأتي 

على االخضر واليابس.
ــى اتفاق  ــد مــن التوصل ال قــطــعــاً.. الب
وتوافق على الحوار الوطني، وإال فليذهب 
المتحاورون الى الجحيم.. فالشعوب تستحق 
الفداء والتضحية وليس االشخاص أياً كانوا.. 
والبد ان تكون لدينا قناعة ان هذا العدد أو 
أضعافه ال يساوون شيئاً أمام أمن اليمن 

ووحدته واستقراره وسالمة أبنائه.

رسالة لرفض المتاريس والقناصة

مئات اآلالف من سكان العاصمة صنعاء أوصلوا -االربعاء- رسالتهم   
الى عشاق الدمار والخراب والموت.. اتحدت إرادة الشعب اليمني 
وحمل الجميع المكانس وأكياس القمامة.. رجاالً ونساًء، جنوداً وطالباً، 
شباباً وشيوخاً، مسؤولين أو موظفين عاديين حتى العاطلين عن العمل 

شاركوا في حملة نظافة العاصمة.
استجابة المواطنين لدعوة أمين العاصمة بذلك الحضور المنقطع 
النظير، عبرت عن استفتاء شعبي انتصر له كل أبناء اليمن .. مشروع 
تجسدت فيه قيم الحب واإليثار والتسامح واالخوة الصادقة وعظمة 
االنتماء الوطني.. وكنس الجميع الكراهية والبغضاء والتعصبات البغيضة 

بيد واحدة، وليس فقط األتربة وأكوام القمامة.
لقد جمعت حملة النظافة كل اليمنيين في حوار عظيم امتزجت فيه 
حبات العرق بقداسة التراب اليمني في العاصمة صنعاء.. وشاركنا االشقاء 

واالصدقاء أيضاً في مشهد تاريخي يجب أن نكرره ونتمسك به.
وعلى امتداد شوارع صنعاء وأحيائها المترامية.. كانت تقف المتاريس 
وخيام قطاع الطرق وحيدة ومهزومة ومن فيها يشعرون أن طريق بناء 
األوطان تشمخ من بين عواصف األتربة وأن السعادة والمستقبل االفضل 
يأتي بعرق وجهد وكد الشعوب وليس من فوهة البنادق أو صواريخ «لو» 

أوعبر الفوضى ومسيرات الخراب والزحف.
لقد خرج أبناء الشعب اليمني طوعاً ليعبر عن ضيقه ورفضه للعيش 
وسط بقايا مخلفات قمامة وأكياس متطايرة .. كبيراً وصغيراً.. رجاالً 
ونساًء..مثقفين وأميين.. وهي رسالة واضحة وصريحة أن الشعب قد ضاق 
ذرعاً من استمرار المتاريس وخيام قطع الطرق وأدوات القتل والخراب .. 
شكراً هالل.. شكراً جمعان.. شكراً لشعبنا العظيم الذي قال قوله 

الفصل.

112 .. ويصلح اهللا

هذا الرقم هو العدد االجمالي   
الــذي استحقته اللجنة الفنية 
والسيد جمال بن عمر للمؤتمر الشعبي 

العام وأحزاب التحالف الوطني كلها..
وكالعادة «تنازل من أجل الوطن».. 
ومن أجل الحوار.. وهــات يا وعظ.. 
ــات يا تنظير.. حتى اإلقــصــاء..  وه
يسكت عنه، والذبح للمؤتمريين.. 

يسكت عن كل ذلك.. ليخرج المتحجرة 
أن  ليسمعونا  هــذا  بعد  ألسنتهم 
المؤتمر تنازل من أجل الوطن.. وأمام 
هذه القسمة الضيزى.. إذا افترضنا 
أنها تعكس حجم المؤتمر وحلفائه.. 
يبقى السؤال هل سنضمن أال يذهب 
منها لإلصالح وشركائهم.. وللمتحجرة 

ألسنتهم وهزازي الرؤوس..؟

الحوار.. وخزيمة وأخواتها!
التهافت الشديد على التهام   

نسب المشاركين في الحوار 
الوطني بلغ أشــده.. ومثلما أصبحت 
اللجنة الفنية تتحدث بلسان حورية 
مشهور وتحصر تمثيل الشباب على 
شباب ساحات التغرير فقط.. بالمقابل 
فإن االصالح واالشتراكي قد فرخوا 

منظمات مدنية، وأحزاباً دينية ومشائخ 
وما يسمى بعلماء وشخصيات اجتماعية 
ــراك  ــاً سلمياً وح ــراك وسلفيين وح
مبندقين.. وحراك الخارج.. والبيض 

وعلي ناصر.. وخزيمــة وأخواتها..
وكل ذلك لالستحواذ على (٦٢) مقعداً 

الخاصة برئيس الجمهورية..!!

تركيا.. هل تتآمر على اليمن؟!
المعروف أن هناك دوالً تتآمر   

على بالدنا.. لكن ليس بنفس 
الغباء والجالفة التركية.. فخالل 
أسابيع تضبط شحنتا أسلحة قادمة 
من تركيا.. وهذا شيء لم يعد مقبوالً 

ويرفضه الشعب اليمني.
فإذا كان األتــراك باألمس قد زرعوا 
مع البريطانيين الفرقة بين أبناء اليمن 
ــروا اليمن وأضــعــفــوه بالتفرقة  ــط وش

المذهبية.

فعلى األتراك أال يراهنوا هذه المرة على 
هذه األساليب القذرة.. وإن اعتقدوا أن دعمهم 
ــالح ولباسندوة سيعيد اليمن  لحزب االص
تحت احتالل الباب العالي الجديد، فذلك من 

المستحيالت!!
نتمنى أال يظل أبناء اليمن يعتقدون أن 
عدوهم هم اخوانهم اليمنيون.. صح النوم.. 
فاألسلحة التي تهرب تستهدف دماء كل يمني- 
سربل أو ضــم.. وكفى صمتاً على النشاط 

التركي المشبوه..

باسندوة.. فضيحة بالصوت والصورة
أمام السفراء والبعثات الدبلوماسية   

ــه لحقوق  وفــي مؤتمر زعــمــوا أن
االنسان، كال باسندوة سيالً من التهم 
الكاذبة التي تعود أن يوجهها الى 
الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس 

المؤتمر- محاوالً إخفاء فشله..
بل لقد اتهم وبلغة هابطة الشباب 
بالعمالة واالرتزاق وأنهم مجرد 
مأجورين و.. و.. الــخ، بل لقد 
أطلق كلمة «ساقطة» توجب 
ــذار لجميع أبناء  عليه االعــت

الشعب.
بــالــتــأكــيــد لــقــد فــضــح اهللا 
باسندوة وكشف أكاذيبه أمام 
الجميع في الداخل والخارج 

وبالصوت والصورة..
وعــرف الجميع أن قائداً 
وطنياً بحجم الزعيم علي 
ــداهللا صــالــح سيظل  عــب
أكبر من ترهات وأكاذيب 
بــاســنــدوة، وأن اتهامه 
للمؤتمر بأعمال التخريب 
للنفط والكهرباء ال تختلف عن 

اتهامه الشباب في موفمبيك.

المؤتمر.. 
ودموع التماسيح

قيادات حزبية حملت السالح وسفكت دماء   
وأعضاء المؤتمر على طريقة قــيــادات 

ــرق الــمــوت أو قناصة  ف
الربيع العربي.. تقتل 
وتفر.. نجدها اليوم 
ــى عــلــى  ــاك ــب ــت ت
المؤتمر.. بعضها 
يدبج مبادرات، 
والبعض «يغور» 
بأن المؤتمر يريد 
ــة، واآلخــــر  ــكــل هــي
يــكــذب، وسواهم 
يـــمـــارس دور 
إبليس .. و.. 

و.. الخ.
قـــــيـــــادة 
ــمــر  ــمــؤت ال
ـــة  ـــل ـــث ـــم م
عيمين  لز با

ــه مــنــصــور  ــدرب ــب هادي- رئيس الجمهورية ع
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام، وعلي 
عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر- قيادات وطنية 
وتاريخية أكبر من ترهات وهلوسات المرضى 

والحاقدين.. وال يلتفتون إلى عويل «الجهال»!!

الجندي: سأعود إلى ارض الوطن وال صحة 
لما تروجه بعض المواقع اإلخبارية

نفى األســتــاذ عبده  
مــحــمــد الــجــنــدي 
عضو اللجنة العامة الناطق 
الرسمي للمؤتمر وأحــزاب 
التحالف الوطني نفيا قاطعا 
قع  ا لمو ا بعض  ته  نشر ما
اإلخبارية من اخبار كاذبة 
زعــم مروجوها بأنه طلب 
اللجوء  في الخارج ..مؤكدا 
ان ما نشر كذب وافتراء جملة 

وتفصيال..
وقــال الجندي فــي اتصال 

ــراه مع رئيس تحرير صحيفة  هاتفي آج
«الميثاق» انــه سيعود إلــى ارض الوطن 

ـــك على  قــريــبــا بــعــد إن أوش
في  ح  بنجا عالجه  استكمال 
احدى المستشفيات بألمانيا اثر 

تعرضه لوعكة صحية .
ــه ســيــواصــل أداء  مــؤكــدا ان
رسالته الوطنية والتنظيمية من 
خالل استمرار عقد مؤتمراته 
الصحفية األسبوعية وبهدف 
دعم جهود التسوية السياسية 
وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني .. 
وعبر الجندي عن شكره وتقديره 
لكل األوفياء الذين يتواصلون معه 
لالطمئنان على صحته ..واثنى بالرعاية التي 

حظى بها من قبل األطباء األلمان..

الدكتوراة للشارفي من جامعة النيلين
نال الباحث اليمني علي احمد الشارفي درجة الدكتوراة من   

جامعة النيلين بجمهورية السودان عن رسالته الموسومة 
- المسئولية الجنائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة..

وقد اثنت لجنة المناقشة بمستوى الرسالة والجهد الذي 
قام به الباحث واعتبرت الرسالة اضافة متميزة الى المكتبة 

القانونية.


