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أشأم من 
طويس..!!

ليس في األمــر تطير وال     
حساسية أجانب من الرقم 
«١٣» الــذي يجري استبداله في 
غرف الفنادق بالرقم «١٢+١».. 
الرسميين  المسئولين  من  لكن 
والــقــيــادات الحزبية مــن يجعل 
المواطن يتوجس منه خيفة كلما 
رآه في اجتماع.. ويتميز غيظاً كلما 

سمعه يتحدث..
س  حسا بإ ا  تستهينو ال  و   ۹  
المواطن.. خاصة ذلك المواطن 
الذكي بالفطرة.. القادر على إثبات 

«أين الخير من وجه الغراب».
ــد مــنــا بحاجة  ــواح ــم يعد ال ول
الستحضار «األرواح جنود مجندة 
ما اتفق منها ائتلف وما تنافر منها 
اختلف».. يكفي أن تقرأ الصحف 
أو تشاهد التلفزيون لتقف بقرون 
االستشعار التكنولوجي عن بعد 
على أن الفساد ليس -فقط- فساداً 
مالياً إدارياً أو سياسياً.. وإنما فساد 
الرأي وفساد المشورة وفساد الكلمة 
عندما تتحول الى صاروخ قادر على 

القذف بصاحبه الى جهنم.
 ۹  لقد ارتفع اإلحساس الشعبي 
المتوجع من هؤالء الذين يتفانون 
في تسويد معيشة الناس بمتواليات 
الكيد والفجور وكل ما يبعث على 
التشاؤم.. تأملوا حولكم وستجدون 

من هو بالفعل أشأم من طويس.
 ۹  أما طويس هذا فهو عيسى 
بن عبداهللا.. الذي توفي في العام 
٩٢هـــ.. وكان من أشهر المغنين 
في المدينة.. فقد ولد طويس في 
نفس اليوم الذي توفي فيه سيد 
البشرية محمد «صلى اهللا عليه 

وآله وسلم»..
طم من الرضاعة في اليوم  وفُ
الذي مات فيه الخليفة األول أبو 
بكر الصديق - رضــي اهللا عنه- 
ليوم  ا نفس  متأخراً في  وختن 
الذي استشهد فيه الفاروق عمر بن 
الخطاب.. وتــزوج في اليوم الذي 
استشهد فيه عثمان بن عفان.. 
واستقبل باكورة إنتاجه من األوالد 
في اليوم الذي استشهد فيه علي 

بن ابي طالب «كرم اهللا وجهه»..
 ۹  ترى.. كم بيننا ممن ينطبق 

عليه المثل «أشأم من طويس»؟!

عبداهللا الصعفاني

باسندوة وفن 
المراثي

برقية الــرثــاء التي وجهها محمد سالم  
باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني في 
وفاة فنان اليمن الكبير والمناضل الوطني الجسور 
المرحوم محمد مرشد ناجي (أبو علي) أثارت إعجاب 
الكثيرين بما تضمنته من مفردات لغوية وأدبية 
وفنية، كانوا يتمنون لو أن المعزي باسندوة الذي 
يجيد صياغة المراثى وحفظ بعض من نصوص 
الشعر يتمتع بنفس القدرة في إدارة أمور البالد 
في الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

لتي  ا لبديعة  ا لكلمات  ا ـــارت  ث أ لقد 
باسندوة  تعزية  برقية  تضمنتها 
شجون أبناء اليمن عامة 
وأبـــنـــاء عـــدن خاصة 
ــوا أيديهم  ــع ورف
إلــى السماء 
حمداً وشكراً 
ــي  ــل ــع ل ا هللا 
ـــذي  الــقــديــر ال
ابتالهم برئيس وزراء ال يفقه شيئاً في 
السياسة واالقتصاد واالجتماع وقضايا 
الناس.. سوى توجيه الشتائم المقذعة 
للشباب والحشوش والغناء الهندي.. 
والتنكر للجرحى الذين تسلق 
هو وأمثاله إلى الحكم على 
تهم،  وتضحيا فــهــم  كــتــا أ
ـــن لـــوالهـــم ولـــوال  ـــذي وال
استخدامهم كجسر عبور لما 
كــان رئيساً لحكومة 
الوفاق الوطني في 
مرحلة حرجة وهامة من 

تاريخ اليمن المعاصر..
فحمداً لك يا اهللا على 
مــا ابتليتنا بــه.. وعلى 
توفيقك لرئيس وزرائنا 
في إجادته للمراثى والتعازي التي 

خلق لها.. وليس لغيرها.

11 فبراير.. كارثة وطنية
أو     لــعــاقــل  ال يمكن 

عاطل عن العمل تفهم 
فكرة اإلصالح حول شرعيته 
فــي امــتــالك صــكــوك سفر 
الجرحى والمصابين للعالج 
واصدار مراسيم تحدد هل 
اليوم اجــازة رسمية أم ال 
وربما ليس اليوم االثنين بل 

الخميس بحسب المزاج.
حتى المشترك يــدرك أن 
جعل تاريخ ١١ فبراير عيد 
وطني واجــازة يعتبر كارثة 
وطنية ألن مليشيات اإلصالح 
وكــافــة أدواتـــه ال تمارس 
الكذب والتهديد والتدمير 
إالّ فــي العطل واالجـــازات 

الرسمية..
اليوم وجــه وزيــر اإلعــالم 
ببث  الرسمية  الفضائيات 
اغنية الــمــرحــوم اآلنسي 

(انستنا يا عيد) وروج إعالم 
اإلصــــالح بـــأن ذلـــك يأتي 
احتفاًء بالمناسبة العظيمة 

لالخوان..
ــارع الستين  وسيشهد ش
ــاً عــســكــريــاً لجنود  ــرض ع
المتمرد علي محسن إضافة 
ــى فقرة مستحدثة في  ل إ
العسكري  الوطن  برنامج 
ثمانين  مــن  اكثر  يقدمها 
ــوا عسكر،  ــح ــب طــفــل اص
ويتوقع أن يعلن حميد األحمر 
اطالقه للمحتجزين منذ ١١ 
فبراير ٢٠١١م من سجونه 
مواطنين وعــمــال نظافة 
كعفو عام وهروب من مقترح 
ألحد قيادات المشترك لحميد 
بجعل اليوم االثنين هدية 
لمشتركي شريحة سبأفون 

واالتصال مجاني.

ما يهزك ريح!!

استحقاق

ــن   ــذي ـــك ال ـــئ ــى أول ــل ع
يحاولون تعكير األجــواء 
بين الزعيم علي عبداهللا صالح 
والرئيس عبدربه منصور هادي 
أن يتذكروا دائماً تلك الكلمة 
التي ألقاها المناضل عبدربه 
منصور هادي خالل حفل تسليم 
السلطة بدار الرئاسة ويتأملوا 
في معانيها وسيعلمون أن مابين 

الزعيمين أكبر من أن يعبث به 
المرضى..

بأن  كاملة  ثقة  نــنــا على  وا
الرئيس هادي والزعيم صالح 
قامات وطنية تسمو فوق هذه 
الصغائر والمحدثات التي يحيكها 
المتآمرون في محاولة لشق صف 
المؤتمر لكن هيهات أنى يكون 

لهم ذلك!

استحقت االستاذة أمل الباشا    
جائزة االنجاز في الحياة للدفاع 
عن حقوق النساء وحقوق االنسان 
والمعتقلين والالجئين والتنمية للعام 
٢٠١٣م من قبل أكاديمية التلفزيون 
ومجلة جي آر إيــت، وهــي أكاديمية 
ألقدم قناة اعالمية في شبه القارة 

الهندية.
االستاذة أمل الباشا جديرة بذلك 
باً  حر ض  تخو فهـــي   ، يم لتكـــر ا
ـــــوادة فــيــهــا ضــد الظالميين  اله
والقبوريين، ويأتي تكريمها انتصاراً 
لعظمة القيم التي تدافع عنها.. ألف 

مبروك.

أطلق اسم الشهيد البطل سالم علي قطن  
على إحــدى مــدارس مديرية معين بأمانة 
العاصمة وذلك تقديراً من قيادة السلطة المحلية في 
أمانة العاصمة لدور الشهيد البطل اللواء الركن سالم 
علي قطن، وتخليداً السمه بين االجيال كقائد وطني 

شجاع يفاخر به ابناء اليمن ..سخر حياته للدفاع عن 
الثورة اليمنية وأمن واستقرار اليمن، وتصدى ببسالة 
لإلرهابيين وكل اعداء الشعب اليمني وقدم روحه 
الطاهرة  فداء لليمن.. مجسداً بذلك أروع صور الفداء 

والتضحية من اجل الوطن..

إطالق اسم الشهيد قطن على مدرسة في العاصمة

اإلعالمية رواء عصمت تطالب 
بالتحقيق في وفاة والدتها

قالت اإلعالمية    
عصمت  ء  ا و ر
إنــهــا بــصــدد تقديم 
ــى النيابة  دعـــوى إل
للتحقيق مع  العامة 
حد  أ على  ئمين  لقا ا
المستشفيات الخاصة 
بــعــدن بـــنـــاًء على 
التقرير الطبي الذي 
بــحــوزتــهــا ويكشف 
حــقــيــقــة األخـــطـــاء 
الطبية البشعة التي 
أدت إلى وفاة والدتها الفاضلة بعد اجرائها لعملية 

تفتيت حصوات في الكلى.
ودعت المذيعة في قناة «عدن» الفضائية في 
شكوى حصلت عليها الصحيفة وزير الصحة العامة 
والسكان الدكتور أحمد العنسي التخاذ إجراءات 
لخاصة  وا األهلية  المستشفيات  ضد  صارمة 
المخالفة في المحافظة والتوجيه بتنفيذ حمالت 

نزول ميداني عليها ومعرفة الخلل الموجود.
وأشارت إلى أن قيام إحدى الممرضات بإبعاد جهاز 
التنفس من والدتها المريضة أدى لحدوث جلطة في 
الدماغ توفيت على اثرها فوراً، وهذا قمة االستهتار 
بأرواح المرضى، وستقاضي المتسببين ولن تسمح 

للقتلة أن يفلتوا من العقاب..

إجازة (يا منعاه)
خرج «اإلصالح» في تعز يحملون الميكرفونات ينادون على    

الناس «بكرة إجازة يا منعاه ال تذهبوا إلى وظائفكم هذا عيد 
وطني عيد الثورة الحقيقية»..

مشهد بائس ينم عن إدراك بحجم 
الكارثة التي تسببوا فيها للوطن 
على مدار عامين، وهي 
محاولة الختبار حجم 
حــزب اإلصـــالح في 
الشارع تذكرنا بتلك 
شلة  لفا ا لة  و لمحا ا
ن  عصيا لتنفيذ 
مدني شامل في 
تعز خالل العام 

٢٠١١م.
ـــجـــب عــلــى  ي
هؤالء المنبوذين 
أن يــعــلــمــوا أن 
ــعــة سقطت  ــن األق
وتبين للناس سوء نواياهم، 
وعــنــدمــا دشــنــوا عودتهم 
للسلطة بأكبر عملية إقصاء 
وتسييس للوظيفة العامة 
 . ألنفسهم. واحتكارها 
وغــــداً سيعلم الــذيــن 
منقلب  ي  أ ا  ــو ــم ظــل

ينقلبون».

«يوم» فقط.. مهلة للمتمرد 
أمهل مشائخ وأعيان    

لمتمرد  ا لحيمتين  ا
لح  صا محسن  علي 
لتسليم  ت  عـــا ســـا
قاتل الشهيد الجندي 
أحد  المرولة  بسام 
منتسبي اللواء الثاني 
حرس حدود المرابط في 

مديرية حرض.
وشدد مشائخ الحيمتين 
خالل لقائهم صباح أمس 
بــالــمــتــمــرد عــلــى ضـــرورة 
االلتزام باالجراءات القانونية 
وتسليم القاتل الــذي عينه 
مؤخراً في اللواء إلى السجن 

الحربي.

مؤكدين التزام أبناء ومشائخ 
ن  نو لقا ا و م  لنظا با لحيمتين  ا
واحترام القضاء، ونوهوا إلى أن 
أي مماطلة في تسليم الجاني 
للقضاء العسكري سيؤدي الى 
زيادة االحتقان لدى أبناء الحيمتين 

وحدوث مااليحمد عقباه.
وحمل أبناء الحيمتين المتمرد 
المسئولية الكاملة عن أي تالعب 
ــراءات  أو مماطلة في سير االج
كونه تدخل في القضية بصفته 
العسكرية وقطع وعداً شخصياً 
بتسليم الجاني مقابل التزام أبناء 
ومشائخ الحيمتين بعدم تصعيد 
الموقف أو اللجوء ألخــذ حقهم 

بأنفسهم.
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وتضميد 
الجراح

 د.يوسف الحاضري#

الـ١٨ من مارس القادم.. يوم أعلن عنه  
رئيس الجمهورية اليمن عن الموعد النهائي 
إلنطالق الحوار الوطني في أرض اليمن الحبيب بين 
جميع أطياف وأحزاب وفئات الشعب اليمني للخروج 
من األزمة التي انحشر فيها منذ ما يقارب السنتين 
وانعكست سلباً على كل جميل في الوطن.. وهزت 
النسيج المجتمعي في اليمن هزا حتى تنكر األخ 
ألخيه واألبن ألبيه والجار لجاره ألنها فتنة أنفجرت 
وأصابت كل بيت في اليمن إصابات متنوعة ومختلفة 
فلم يعد بيت في اليمن إال وفيه قتيل أو جريح أو 
مسجون أو مرعوب أو أرملة أو مطلقة أو يتيم.. فتنةٌ 
رفعت معدل الفقر أضعافا ومدت السوق بكم هائل 
من األيدي العاطلة ونسفت البنية التحتية ولوثت 
البنية الفوقية وأنتقل الشرخ من قلوب البشر إلى 
خريطة اليمن حتى وجدنا هناك من يدعو ألنفصال 
الجنوب وانفصال حضرموت عن اليمن وإنفصال كل 
منطقة عن األخرى.. فتنةٌ لم تكن لتبدأ في األصل 
لو لم يأت يوم ال١٨ من مارس ٢٠١١م في ظهر 
يوم الجمعة والمجزرة التي صاحبتها لتلقي بظاللها 
على كل شيء لتهيج األمر أكثر وأكثر وتقصم ظهر 
كل يمني.. فتنةٌ لن أخوض فيها أكثر كون الجميع 
يعلم ما جاءت لنا به وماهي مخرجاته فكان لزاما 
على ال١٨ من  مارس ل٢٠١٣ أن يأتي بسرعه 
ليضمد جراح اليمنيين أرضا وإنسانا ألن عدم مجيئه 
ستكون بداية النهاية لما بدأ له المخططون لتفتيت 

اليمن أرضا وإنسانا .
- لعل ال١٨ من مارس لهذا العام والذي سيوافق 
يوم األثنين «منتصف األسبوع» سيكون أيضا 
منتصف الطريق لليمن للخروج من أزمته الراهنة 
فإما أن نمضي لألمام وفي المسار المرسوم لنا 
من صناع السالم والوئام والبناء ونخرج من عنق 
الزجاجة ومن ظلمات الكهف , وإما يكون المكوث 
في مكاننا ما بين شد وجذب وإتهامات ومواجهات 
متفرقة هنا وهناك , أو - ال سمح اهللا - اإلنزالق في 
مستنقع المواجهات المسلحة والحروب الطائفية 
والمناطقية والحزبية «حربا أهلية» تأكل الجميع 
وال تترك بيتا وال بشرا وال شجرا إال وجزأته تجزيئا .
- شهر مارس لعام ٢٠١١ كانت بداية الخراب 
والدمار والمواجهات وسفك الدماء الطاهرة ألجل 
ذلك لزاما أن يكون هذا الشهر لتضميد الجراح 
وإحياء ما مات من اليمن وإرجاعها لمسارها السليم 
الذي عزم عليه كل اليمنيين المسير فيه ونحن 
جميعا في أصقاع اليمن أجمع خلف قائد اليمن 
عبدربه منصور هادي في الدفع بالعملية للنجاح 
وبدء يمن جديد ترتكز رؤيته على مخرجات الحوار 
الوطني القادم والذي لن يستثني فكراً أو طائفه أو 
حزباً أو منطقة أو حتى ديانة تتنفس الهواء اليمني 
وتمشي على ترابه الطاهر رامين خلفنا كل مؤامرة 
أو فكرة للخراب والدمار.. فهذه بلدة طيبة وربها  
غفور وابناؤها هم أصل الحكمة واإليمان حتى وإن 
غابت عنهم في لحظات ولكنها ما تلبث إال أن تعود 

للقلوب والعقول تارة أخرى مؤدية لعملها..

Abo_raghad20112@hotmail.com


