
قرر سكان أحياء جامعة صنعاء والدائري والزراعة تنظيم عملية  
رحيل جماعية إلى أبواب وحارات قيادات المشترك والمنظمات 
الحقوقية.. والقيام بنصب خيام العتصامات مفتوحة لهم، وشراء 

ميكرفونات للغنى والرقص، ونصب براميل أمام األبواب وتفتيش النساء، 
ومطاردة األطفال الذاهبين للدراسة، وإغالق المحالت التجارية و... و...الخ، 

وذلك استجابة منهم وتعميماً لــ«ثورة» المشترك «السلمية».
وقرر األهالي توجيه رسالة الى الفرقة األولى مدرع يوضحون فيها أنهم 
قرروا قطع عدة شوارع وطرق باألمانة، وعلى قيادة الفرقة ارسال حماية 
وسالح وغيرها لهم أسوة ببقية قطاع الطرق، وحمايتهم من «البالطجة» 

وتزويدهم بأسلحة من مخازن الفرقة.
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قريباً
العصافير في القدس

والبجعات على بحر غزة
تشكره، خالق الماء

والظل
من لم يضيع بكاَء اليتامى

.الشجر وال زفرات
بمشيئته أسقط الظالمين

وألقى بهم - حين خانوا فلسطين-
ر. في ظلمة من مهاوي سقْ

وسام االحترام...
عبداهللا الصعفاني

 ال تبحث
 عن الخبر
بعد اآلن
لالشتراك:
ارسل حرف 

على رقم: 
ش
5040

للحقيقة أكثر من وجه وللصواب  
ــورة، ولذلك حذر  أكثر من ص
الــرســول العظيم -صلى اهللا 
عليه وعلى آله وسلم -من أن نظلم بعضنا 
استناداً على قدرة كل منا على نظم الحجة.
على سبيل المثال فإن في االعتصام 
واالضــراب قولين.. كالهما صحيح لكن 
السير مع هذا القول أو ذلك يحتاج ألن 
يكون الواحد منا صادقاً وغير مراوغ، واهللا 

مع الصادقين.
االعــتــصــام حــق عندما يكون سلمياً 
والتظاهر حق عندما ينتهي دون أن تسيل 
قطرة دم وال تتحطم فيه إشارة مرور أو 
نافذة وال تقتلع فيه بالط أو لوحات اعالن.. 
لكن االعتصام والتظاهر يصير باطالً 

عندما يكون غير ذلك.
ــر حق  ـــراب عــن العمل هــو اآلخ واالض
عندما يكون متدرجاً ويهدف للتعبير عن 
الضيق تجاه عدم الحصول على حقوق 
قانونية كالراتب والعالوة ومكافأة الجهود 
االستثنائية، لكن تعطيل مصالح الناس 
وايقاف حركة الحياة تكون ممقوتة عندما 
تنطلق فقط من دافع سياسي أو شطط 

انفعالي.
ولست في وارد الخوض في تفاصيل 
ـــام غير أن معلمة  ــذه األي مــايــحــدث ه
باحدى  لتاسع  ا الصف  للرياضيات في 
مدارس شمال أمانة العاصمة التزال تلفت 
نظر طالباتها وأولياء أمورهن بحبها لعملها 

منذ بدأت العمل في مهنة التدريس.
المعلمة أفراح كما تقول طالباتها اليمكن 
ان تمتنع عن التواجد في فصلها مهما كانت 
االسباب التي تدفع زميالتها للغياب أو 
االضراب.. هي التجد نفسها والتشعر بأنها 
تحقق ذاتها إالّ وهي بين الطالبات تشرح.. 
تفرض الواجبات تتأكد من أن الجميع 
استوعب.. ثم تتحسر إذا لم تكن النتائج 
وفق ماتريد من تفوق.. حيث التنسى أن 
تضرب مثالً لخيبة أمل من يزرع شجرة 

ويسقيها ثم اليجد ما توقعه من الثمر.
ولقد دفعني الفضول للسؤال عما إذا 
كانت تنطلق من هوية سياسية وحزبية 
ــالص  ــد غير دافــع االخ مــحــددة فلم أج
والمثابرة ومــراعــاة اهللا فــي خلقه من 
الطالبات الالئي الذنــب لهن في صراع 

سياسي أو تأخر راتب أو عالوة.
ولمثل هذه المعلمة الفاضلة كل أوسمة 

االحترام..!

مضى أكثر من شهر منذ أن وجه   
الشباب  يا  قضا بمعالجة  لرئيس  ا
واستيعاب نسبة ٢٥٪ منهم في الوظائف 
وغيرها من المعالجات المرتبطة بحياة الناس، 

من يومها وحتى اآلن لم يطرأ أي جديد..
هذا التسيب يجعل كل األعمال االجرامية 
التي تقترف داخل مخيمات االعتصامات سواًء 
ضد المواطنين أو ضد المعتصمين لها صبغة 
حقوقية وتتحمل الدولة سبب كل ما يحدث.. 
لكن لو تم تلبية مطالب الشباب والمدرسين 
وغيرهم في أسرع وقت.. لميز العالم بين 

أعمال مطلبية وأعمال إجرامية.
بل لكان بإمكان الدولة أن تستخدم القانون 
لحماية حقوق الناس ودمائهم.. بدالً من ترك 
الحبل على الغارب للمجرمين من القاعدة 
والحوثة والخونجية أو غيرهم ممن يضمرون 

الشر لليمن وأبنائها.
ترى هل التوظيف يحتاج الى خطة خمسية؟ 
وكذلك صرف العالوات.. كل هذه المماطلة 
تجري، والبالد تتكبد خسائر بالمليارات.. 
لألسف هذه الالمباالة بقضايا الناس وتقاعس 
المفسدين هي السبب وراء هذه الفوضى في 

شوارعنا..
واذا لم نستشعر بالمسئولية ونقف بجد 
لتنفيذ توجيهات الرئيس بأسرع وقت فمعنى 
ذلك أننا نعطي شرعية للتوسع في إغالق 
الشوارع.. وتعطيل الحياة العامة والهروب من 
الوظيفة العامة وترك فرصة ألعداء شعبنا 
إلثارة وبث المزيد من األحقاد والكراهية بين 

أبناء الوطن الواحد.
إن ما يحدث في الشارع اليمني ال يحتاج الى 
مبادرات أو وساطات.. فإذا تم تلبية المطالب 
الحقوقية.. لن يجد المتآمرون أحداً يقف معهم.
ــدارس أو مدرسين وكذلك  إن مديري م
مسئولين بمرافق حكومية يغلقون األبواب 
ويذهبون لخيام االعتصام وال أحد يحاسبهم 
أو يقول لهم أُف.. وكذلك نجد قيادات أحزاب 

تكذب وتحرض وال أحد يلومها..
الموتى  ــرة متخصصون بغسل  ــات ودك
يتحدثون عن خصائص غازات سامة أبادت 
المعتصمين كما يزعمون.. وكذلك ال يتردد 
تلفزيون اليمن من نشر صور فاضحة لمهرج 
يعلم الناس كيف يمثلون أنهم مصابون أو 

أموات..
كل ذلك يحدث وغيره.. والدولة عاجزة عن 
عمل شيء.. وتنتظر غيرها أن يطبق القانون 

فذلك أمر مخجل ومخيف..

 محمد أنعم

الالمباالة 
تهدد النظام

«االخوان» يتاجرون بدماء وبراءة أطفال اليمن استغاثة أمام 
الضمير االنساني

الفرس والمشترك

أخــــطــــر  
األخــطــار 
أمننا  تهدد  التي 
القومي هو تبني 

قــــيــــادات 
ك  لمشتر ا
ألجــــنــــدة 

خـــارجـــيـــة 
تضمر الشر لليمن، 

ومن ذلك استهداف 
ضــرب الــحــرس الجمهوري واألمــن 
القومي واألمـــن المركزي واألمــن 
السياسي، كمقدمة ألي حل سياسي..
وتــؤكــد معلومات مــن المشترك 
أن هــذا المطلب يلح على تنفيذه 
الحرس الثوري الفارسي عبر مبادرة 

المشترك.. 
.. قـــرون  فـــعـــالً
الــمــؤامــرة تظهر 
ــة  ــاص ــة خ ــع ــش ب
سبق  ن  أ بــعــد 
لــلــمــتــآمــريــن أن 
تخلصوا من قوة 
الــفــرقــة األولــى  
ـــوا تلك  ـــول وح
الوطنية  القوة 
إلى مجرد حراس 
لمجرمين  ا و لمتمردين  ا و للحوثة 

وأعداء الوطن.
ــراب الــمــؤامــرة تتوجه  وهــاهــي ح
الســتــهــداف حماة الــوطــن والــثــورة 

والجمهورية والوحدة..!!

بالطجة «االخوان» 
يضربون كفيفاً

أقـــدم عدد    
من بالطجة 
«االخوان المسلمين» 
بالضرب  ء  باالعتدا
والــطــعــن على أحد 
أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر 
الــشــعــبــي 
ـــعـــام في  ال
شارع هائل 
ـــة  ـــان ـــأم ب

الــعــاصــمــة عصر 
لــســبــت وبوحشية  ا
غير مسبوقة.. وأفاد 
شهود عيان أن تلك 
العناصر اإلجرامية 
اعترضت األخ محمد 
أحمد معوضة عضو 
الـــمـــؤتـــمـــر خـــالل 
مسيرة لطالب جامعة 
اإليمان مرت بجانب 
جامع القبة وضربه 
بــالــهــراوات وطعنه 

في رأسه.
الجدير بالذكر أن 
مــعــوضــة كبير في 
السن وأعمى البصر.. 
إالّ أن عناصر االخوان 
بوحشية  ضــربــوه 
بحجة ترديده لشعار: 
الشعب يــريــد علي 

عبداهللا صالح.

سكان أحياء جامعة صنعاء «يرحلون»

ــالم   ــدر قـــرار وزيـــر االع ص
براهيم  ا لزميل  ا بتكليف 
لتحرير صحيفة  مــديــراً  المعلمي 
«الثورة» الرسمية والزميل جمال 
فاضل نائباً لمدير التحرير.. تهانينا 
للزميلين على الثقة التي ناالها، 
ئهما  دا أ مواصلة  لهما  متمنين 

المهني المتميز الــذي يمتد لفترة 
طويلة.

والزميالن المعلمي وفاضل غنيان 
عن التعريف في ساحة صاحبة الجاللة 
وهما من االقالم الوطنية الرائدة التي 
حملت على عاتقها الدفاع عن مصالح 

الشعب وثوابته.

تهانينا للزميلين المعلمي وفاضل الثقة

في جيب الزنداني..

 
لجنة مـــــن تـــوزيـــع  ا تيح  ــــى ســقــوط مفا ين حالة احــبــاط يعاني ألصحابها.وال مبادئ وال عهد والذمة من ثورة ال أخالق وال قيم كذب.. الشارع يقف خائفاً «االخوان المسلمين» كلها النظام.. هــذه هي ثورة إل لذ ا ب  لشبا ا ا االخــــــــوان.. طفش وقــعــوا ضحايا كذب منها  نسحبو ا و غلبهم  ــاالً مهزومين من الكذب.أ رج ليمنيون  لكذبة بسيطة.. لذا وأمام أكاذيب ونساًء تثور ثائرتهم ا

االخوان المسلمين خرجوا بتلك الماليين محتشدين إلى 
جانب الرئيس.. رفضاً ألكاذيب االخوان.

المشكلة ان السذج يصدقون ان مفاتيح الرئاسة أصبحت 
بجيب الزنداني.. واليتردد الكذابون في مطالبة بقايا الشباب 

المحبطين في خيم االعتصام.. الثبات.. الثبات.. هي ساعات..!!

فعالً «االخوان» حكموا على أنفسهم بالموت بأكاذيبهم التي 
تحولت إلى سالح يدمر مؤامراتهم االنقالبية.

الزنداني 
وبن الدن 

قبل جريمة 
11 سبتمبر

benanaam@gmail.com


