
عبدالله الصعفاني

يتواصل في العدد القادم

تتهم حكومة الــوفــاق الوطني وســائــل االعــالم  
بتعمد تشويه الحقائق وممارسة التحريض، 
 إياها الى تحري الدقة والمصداقية خاصة في المرحلة 

ً
داعية

الدقيقة والمهمة التي يمر بها اليمن.. كما تتلطف بالدعاء 
لالعالميين : الله يسامحكم..

هي تؤمن بحرية الرأي والتعبير وتعتبر أنه ليس ضروريًا 
ان تكون تناوالت الميديا ملتزمة بتوجهات الحكومة ووجهة 
نظرها حول مايجري لكنها في الوقت ذاته التريد ان تكون 

مخالفة لسياستها.
حتى االعالم الرسمي بات يفتقر الى التخطيط الصحيح 
ه السابقة، يمّجد أشخاصًا بعينهم ويتغنى  ويكرر أخطاء

حاليًا بحكمة وحنكة رئيس الجمهورية.
للحكومة انجازات ونجاحات 
واضــحــة ملموسة غــيــر ان 
بعضها مصادفة يثير سخطًا 
ومــوجــة انــتــقــادات واسعة 
يوجهها الــمــواطــن اليمني 
والمجتمع الــدولــي وسكان 
الــمــريــخ، الجميع يناشدون 
الحكومة اليمنية االلتفات 
ــى مــعــانــاة الشعب اليمني  ال
معيشيًا وايقاف نزيف الدم 

بأي طريقة كانت..
ــاب لم  ــشــب فــيــمــا يــخــص ال
يــتــغــيــر الــــوضــــع.. حــصــرت 
ــوفــاق الــوطــنــي» خريجي  «ال
الجامعات فــي نــطــاق ضيق 
بــاســتــثــنــاء ابـــنـــاء الــمــشــائــخ 
والمسئولين الذين اخترجوا 
وحصلوا على وظيفة وكيل 

وزارة أو محافظة.. الــخ، لم يعد أمــام ٥٠٠ ألــف خريج 
جامعي منذ ٩ سنوات أي وسيلة ووظيفة لتحقيق أحالمهم 
سوى ارسال كلمة «حلم» الى قناة «m.b.c» او البحث عن 
معلومات مهمة تساعد في القبض على عناصر ارهابية 
خطرة مقابل نيل مكافأة مالية ٥ ماليين ريال بحسب وعد 

اللجنة االمنية العليا للشباب اخيرًا.
ح احدهم وتفرج كربة مسلم  بــ٥  يمكن للقاعدة ان تفرَّ
ماليين طالما انها قادرة على اخراج عناصرها من السجون..
يشكل هــذا البلد االستثناء إذ يحدث كل جديد تحت 
الشمس مباشرة وربما بإشارة منها.. لعل غياب الدولة سبب 
رئيسي في األوضاع المتدهورة التي يمر بها الوطن بفعل 

فاعل وضمير متصل ومنفصل ومعتصم..
يبدو جليًا والحال كذلك ان معظم نقاط مخرجات الحوار 
الوطني يتطلب تطبيقها ايجاد دولة مدنية حديثة، بينما 
نحن نحاول جاهدين استعادة شكل الدولة ونحتاج لعقود كي 
نضيف اليها مدنية حديثة في حال وجدنا مقاس «٢٥*٦».

تقاطيع
يقال -والعهدة على الراوي- ان حكومة المانيا وهي 
التي ساهمت في انشاء مشروع محطة كهرباء مأرب 
الغازية بمواصفات تحاكي محطة في برلين.. تبحث 
منذ بداية العام الحالي سبل إحياء الصداقة التي تربط 
الشعبين وتعزيز عالقات التعاون مع حكومة باسندوة.
الــى جانب تقديمها حزمة مساعدات اقتصادية 
تنموية وانسانية، قررت المانيا فصل التيار الكهربائي 
عن الحي الذي تقع فيه السفارة اليمنية بالعاصمة ألربع 
ساعات يوميًا وذلك في اطار احترام عادات وتقاليد 
المجتمع اليمني بعد التغيير والتعديل والتي أرساها 

كلفوت.

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com
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مليون يمني تشردهم الحروب العبثية

ارتفع عدد اليمنيين الذين تشردوا بسبب  
الحرب والصراعات الداخلية الى حوالي مليون 
مواطن نزحوا من منازلهم بحثًا عن األمن واالستقرار 

وهروبًا من جنون الصراعات والحروب العبثية.

وجــاء هذا االرتفاع بعد أن أعلنت مؤخرًا معلومات 
تفيد أن الحرب بين الحوثي وأوالد االحمر في عمران 
قد تسببت بتشريد ٤٢ ألف شخص.. فيما ال تتوافر 

ات عن الوضع في أرحب. أية إحصاء

مدينة «قطر» 
الطبية
ن يكون   أ نتمنى 

اســــــم الــمــديــنــة 
الطبية الــتــي وضــع رئيس 
ــــوزراء حجر أســاســهــا في  ال
ــمــاضــي  ــخــمــيــس ال ــعــز ال ت
ــة قــطــر الــطــبــيــة»  ــن ــدي «م
ــة حــمــد»..  ــن ــيــس «مــدي ول
فهذا االســم سيئ الصيت 
ممقوت في اليمن.. حيث 
وهو مسعر حروب أهلية في 
المنطقة، وال تجد بيتًا يمنيًا 
إال وفيه شهيد أو جريح أو 
يتيم خلفتها فوضى «حمد» 
وكــذلــك فــي مــصــر وليبيا 

وتونس وسوريا.. 
ــة وجــــــود هـــذه  ــق ــي وحــق
«اســمــه» أســوأ  ـــ الــمــديــنــة ب
من عدم وجودها وينطبق 
عليها قول الشاعر «ال تزني 

وال تتصدقي».

أسرة األديب يحيى علي اإلرياني

تهدي ٣٠٠٠ كتاب لمواجهة سالح الموت والكراهية
فــي هـــذه األجـــــواء المشحونة  

ـــدقـــيـــن» ووســــط  ـــن ـــمـــب «ال ــــ ب
«المقعشين» والــقــنــاصــة والــمــتــاريــس 
والــســيــارات المفخخة ومشعلي نيران 
األحقاد والكراهية بين أبناء الوطن.. ازداد 
الوضع قتامة وال بصيص أمل إلخراج البالد 

من هذا المستنقع.. ولمواجهة أسلحة 
القتل والدمار وسفن 
األســلــحــة المهربة، 
قررت أسرة األديب 
الـــراحـــل الــمــرحــوم 

يــــحــــيــــى عـــلـــي 
االريــانــي إهــداء 
مكتبته الخاصة 
ــــتــــي تــضــم  وال
حوالى ٣٠٠٠ 

كـــتـــاب تــحــتــوي 
ـــــى شـــتـــى  ـــــل ع
صــنــوف العلم 
ـــمـــعـــرفـــة-  وال

لــبــيــت الــثــقــافــة في 

أمانة العاصمة.. مؤمنين بأن هذا السالح 
هو قارب النجاة لليمن واليمنيين والدرب 

اآلمن لبناء اليمن الجديد.
وقــالــت االســـتـــاذة إيــنــاس يحيى علي 
االريــانــي: لقد قـــررت والــدتــنــا واخــوانــي 
واخواتي إهداء المكتبة لبيت الثقافة وفاًء 
للوالد ومبادئه وقيمه العظيمة التي تربينا 
عليها حبًا ألبناء اليمن وعرفانًا 

للوطن الغالي.
وأضـــــافـــــت: لــعــل 
بــعــضــًا مـــن العلم 
والــثــقــافــة يصنع 
مـــا لـــم تستطع 
القوى السياسية 
وغيرها القيام 
بــــــــه، وتـــجـــمـــع 
قلوب أهل اليمن 
جميعًا بال استثناء 
ــى حـــب هــذه  عــل
األرض وطــنــًا 

وإنسانًا.

«عدن الغد».. 
وتكميم األفواه

قـــرار منع طباعة صحيفة   
«عدن الغد» قوبل باستنكار 
واســـــع، وهــــذا رد فــعــل طبيعي 
ــى تــوجــيــهــات مــحــافــظ عــدن  عــل
الــتــي تــعــكــس نـــزعـــات شمولية 

وديكتاتورية، وأهواء شخصية..
«الميثاق» تتضامن مع الزميلة 
ــغــد».. وتــرفــض تكميم  «عـــدن ال
ــى ضــــرورة  ـــؤكـــد عــل األفـــــــواه، وت
االحتكام الى القانون والقضاء، لتأكيد 
حقيقة التوجه نحو الدولة المدنية 
الحديثة بقيادة الرئيس هادي، الذي 
نتطلع تدخله شخصيًا لوقف هذه 
االنتهاكات بالتوجيهات الداخلية،أو 
عبر ما يقوم به نفس هذا الطابور 
من االستقواء بالخارج على إعالم 

المؤتمر الشعبي العام..

الساحات التي تآمر فيها «االصــالح» على الشباب وعلى التغيير  
ط فيها النقالبه السياسي والعسكري هي ذاتها الساحات التي 

ّ
وخط

تكتظ اليوم بمئات اآلالف من مختلف شرائح وفئات المجتمع ومن مختلف 
األطياف الحزبية والسياسية في مختلف المحافظات لكشف الفاسدين 

الحقيقيين.. وفضح حزب «االصالح» على حقيقته.
الساحات تهتف اليوم بصوت واحد دون أن يسيطر أحد على منصتها أو 
يوزع الصكوك على الموجودين فيها «يا شباب.. يا شباب.. عرفنا حزب 

االرهاب».
à  ما علينا.. هذه سنة الحياة وعلى الباغي تدور الدوائر..

à  اللهم ال شماتة.. اللهم احفظ اليمن..

على الباغي تدور الدوائر!!

االستاذ عبدالله علوان.. وزمن الجحود..

الشاعر والناقد والمفكر  
الكبير عبدالله علوان 
..يواجه  اقسى  انــواع التجاهل 
والحرمان وهو يعاني من سكرات 
الموت ، بعد عمر حافل بالعطاء 
االبــداعــي المتميز ..  لقد منح 
 نقيًا ومدرسة نقدية 

ً
الوطن فكراِ

راقية.. 
صحيح مسؤولي البالد ال يعرفون 
اال (المهنجمين) الذين ينتزعون 
ــقــوة او التقطع   ــال ــمــاليــيــن  ب ال
والخطف.. أما مفكر بحجم عبدالله 
علوان  فهو ال يستحق من حكومة 

باسندوة أي التفاتة.. اعتبروه 
اصالحيًا او ما شئتم ..المهم انقذوا 

حياة هذا االنسان النبيل .. 
ــــاء فــي  بــــاألمــــس بـــتـــر األطــــب
مستشفى الثورة بصنعاء جزءًا 

من قدمه بسبب الغرغرينا 
وهو اآلن ينام في المستشفى 
وحيدا دون أي دعــم مــادي من 
الدولة ووزارة «منذوق» الثقافية 
أو حــتــى دعـــم أو مــعــنــوي من 

األحباب واألصدقاء..
أيستحق كاتب مثل األستاذ 
عبدالله علوان كل هذا الجحود ؟

٢١ فبراير
في ٢١ فبراير تجلت الحكمة اليمانية في أنقى وأرقى مراتبها 

وحاكت الصورة الواقعية الصورة الشعرية الخالدة:

«أرضنا بوركت من وّالدة..
لم يعش في عمرك الخير عقيما
ى عن الساحات فيك عظيٌم

ّ
ما ول

ّ
كل

شهدت مّنا عظيما
خلفه نمضي وال خلف لنا

ما مضى فينا أمينًا مستقيما»

دعواتك

نجيب شجاع الدين

التحقيق مع أطباء
تــــوجــــيــــه   

وزيـــــــــــــر 
الصحة الدكتور 
أحــمــد العنسي 
ـــتـــحـــقـــيـــق  ـــال ب
مـــــــع قـــــيـــــادة 
مـــســـتـــشـــفـــى 
الــثــورة وعــدد 
ـــاء  مــــن األطـــب
بــتــعــز، قوبل 
بارتياح شعبي 
كبير.. وما أحوج بقية المحافظات لزياراتكم 
الميدانية يا دكتور.. إنقاذًا لحياة عشرات 

المواطنين من عبث العابثين!!


