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ياما في الجراب
 يا حاوي..!!

الصديق يحيى     يا زميلنا  فعالً 
ــوري.. البالد -حسب تعبيرك  ن
اللطيف- «بتبغر..!!» ومع ذلك فإن دواء 

«البشم» هو نفسه «إرزم إرزم»..
۹ والمعنى أن في اليمن ما يكفيها   
ويكفي دول الخليج ودول القرن االفريقي 
من السالح الخفيف والمتوسط.. ومع ذلك 
فالمحاوالت على قدم وساق وعلى أجواء 
ويابسة وبحار لتهريب شحنات السالح 
والبشر والمخدرات وكل ما هو ممنوع في 

القوانين المحلية والتشريعات الدولية.
ـــزال فــي انــتــظــار اعــالن   ۹ نحن الن
التحقيق في شحنة السالح التي جرى 
تهريبها داخل كراتين بسكويت من بالد 
آخر مشاريع الخالفة «المريضة».. فإذا 
بالسلطات تكشف عن محاولة تهريب 
شحنة «نواظير قنص».. وياما في الجراب 
يا حاوي.. يعني هذا ما تكتشفه أجهزة 
األمن والجمارك.. فكم هي الصفقات 
المهربة التي تجد من ضعاف النفوس 

وضعاف الذمم من يوصلها.
 ۹ شحنة المسدسات داخــل كراتين 
«البسكويت» جاءت لنا من تركيا.. وها 
هي النواظير تأتي من الصين.. وال أظن 
إالّ أن صفقات مهربة دخلت أو في الطريق 
نجحت أو فشلت، لكن اليمن -وفقاً لما هو 
واضح- صارت قبلةلما هو عابث وفاسد 
وقاتل من السالح الى مخلفات أسواق 
الجوار مما انتهى تاريخه أو فسد بسوء 

تخزينه.
 ۹ ما هي الحكاية؟ هل زادت الجرائم 
من هذا النوع؟ أم زادت اليقظة الجمركية 
 نواألمنية؟ وهل صرنا مجانين؟ أم ج

الناس من حولنا؟
ــة.. هناك أخطار  مهما كانت االجــاب
اضافية غير هذه المخاطر السياسية 
والتحديات االقتصادية واألمنية.. أال وهي 
إحساس األغراب بأن اليمن سهل.. وأن 
هذا البلد يمكن أن يكون الحائط المائل 
ــذي تتكئ عليه تشكيالت عصابية  ال
ومؤسسات خارجية فاسدة ومفسدة.. 

واللهم احفظ اليمن.

عبداهللا الصعفاني
«30» عاماً 
من اإلعالم 
المؤتمري

فيصل الصوفي

زاوية حارة

يوم الخميس الماضي بلغت هذه الصحيفة  
عامها الثالثين، ومنذ صدر عددها األول 
يوم ٢٢ نوفمبر عام ١٩٨٢م وإلى اليوم تعاقب 
على إدارتها «١٢» رئيس تحرير، هم - حسب 
الترتيب- أساتذتنا حسن أحمد اللوزي، محمد شاهر 
حسن، عبداهللا احمد غانم، احمد أحمد الشرعبي، 
عباس غـــالب، علي الحزمـي، اسكندر األصبحي، 
محمد حسين العيدروس، أحمد الصوفي، اسكندر 
األصبحي(مرة أخرى)، عبداهللا الحضرمي، ومحمد 
أنعم.. أي رئيس تحرير واحد كل سنتين وخمسة 
أشهر.. ولكن هناك حسبة أخرى بالنسبة ألطول فترة 
وأقصر فترة قضاها رئيس تحرير.. فأطول فترة في 
رئاسة تحرير هذه الصحيفة شغلها أستاذنا حسن 
اللوزي، يليه أستاذنا محمد أنعم -أمد اهللا في عمره، 
أما أقصرها فهي فترات األساتذة عبداهللا أحمد غانم 
وعلي الحزمي، ومحمد حسين العيدروس، وأقصرها 
على اإلطالق أستاذنا أحمد الصوفي. وفي الوسط 
أحمد الشرعبي وعباس غالب، واسكندر األصبحي 

الذي عين رئيس تحرير مرتين.
بدأت عالقتي بهذه الصحيفة من بعيد عام ١٩٩٠م 
عندما كنت أرسل مقاالت من تعز، ونشرت في فترة 
رئيس التحرير أستاذنا محمد شاهر، وما زلت على 
ذلك الحال حتى عام ١٩٩٤م عندما استدعاني حينها 
أستاذنا عبد اهللا الحضرمي الذي كان مدير تحرير 
أيام أستاذنا أحمد الشرعبي، وبذلك بدأت عالقتي 
المباشرة بها التي ال تزال قائمة حتى اليوم في عهد 

أستاذنا محمد أنعم.
خالل الثالثين سنة شهدت هذه الصحيفة تطوراً 
كبيراً بصورة إجمالية، وهي اليوم في أفضل حاالتها 
حسب تقديري.. وخالل هذه السنوات أيضاً كانت 
تشهد بعض التراجع في فترات متفرقة، لكن سرعان 
ما كانت تستأنف تقدمها.. وهذا تقييم شخصي على 
أية حال بحكم تجربة مباشرة تمتد لنحو ١٨ سنة.. 
وخالل هذه الفترة عانت كل هيئات التحرير من 
تقييم زائف، ولم تنصف..  إذ يكفي أن يسمعوا من 
المصابين بعادة «أبو دالمة» مع بغلته البريئة، أو 
مدمن «حرشة» كلمات عن الصحيفة تصدر بسبب 
موقف من رئيس تحرير أو هيئة تحرير، أو تصدر عن 
معانة شخصية، فيقيمون األداء بموجبه، ويصبح 
مثل هذا التقييم السخيف قاعدة يبنى عليها، رغم 
أن معظمهم ليسوا من الذين يقرؤون أويحسنون 
لم بعض  إيراد اإلبل مواردها.. وبسبب هذه العادة ظُ
رؤساء التحرير والعاملون معهم، ومع ذلك لم تهتز 

عالقتهم بحزبهم.
الهدف الذي كان ببالي عندما قررت كتابة هذا 
المقال، لم أصل إليه بعد بسبب االسترسال السابق، 
وسأقوله اآلن.. أدعو قيادة المؤتمر الشعبي العام 
إلى تكريم رؤساء تحرير هذه الصحيفة وكل اإلعالم 
المؤتمري بمناسبة الذكرى الثالثين لتأسيس 

اإلعالم المؤتمري.

ثروات اليمن المنهوبة
 في تركيا..!!

ت    قا لعال ا ير  تطو
كية  لتر ا ليمنية  ا
ضرورة تتطلبها االوضاع 
في المنطقة والتحديات 
ــي تــواجــهــهــا االمـــة  ــت ال

االسالمية..
وإذا كانت ذاكرة اليمنيين 
لم تنس بعد مرور مائة 
ــان..  عــام على صلح دع
لتي  ا ليمنيين  ا ء  ودمــــا
سفكت باطالً إبان التواجد 

التركي في بالدنا..
اليوم بإمكان االتراك أن 
يجدوا فرصة لطي آالم 

الماضي من خالل إعادة 
ــروات اليمن المنهوبة  ث
وما أكثرها.. فذلك يثبت 
المصداقية وحسن النية..

ــذه  ــن أن تـــبـــدأ ه ــك ل
تفكير  بنفس  لعالقات  ا
فترة االحتالل وعبر صفقة 
التركي»..  «البسكويت 
ففي ذلك استفزاز واضح 
للشعب اليمني.. ونتمنى 
أن يعمل الجميع على دمل 
ــمــاضــي.. فهل  جـــروح ال
نمضي للمستقبل أم نعود 

إلى عقلية صلح دعان؟!!

بن عمر مش 
داري..!!

بمناسبة    كلمته  فــي 
مرور عام على توقيع 
وآليتها  الخليجية  المبادرة 
وزع جمال بن عمر شكره 
وتقديره لكل الذين وقعوا 
ــمــبــادرة، ونــســي أو  على ال
تناسى الزعيم علي عبداهللا 
صالح الذي مثل حجر الزاوية 
في الوصول لذلك االتفاق.. 
أحد الحضور علَّق على ذلك 
بقوله يبدو أن بن عمر قد 
انضم للمشترك والمؤتمر 

مش داري!!

وظائف
 باسندوة

الـــوظـــيـــفـــة   
الــعــامــة في 
ـــة حـــق لكل  ـــدول ال
مواطن وتمنح وفق 
لــكــفــاءة  ا مقاييس 
والعلم والمقدرة.. 
هــذا الكالم الجميع 
لكننا   ، عليه متفق 
اضطررنا أن نهمس 
باسندوة  إذن  فــي 
لنقول له: الوظائف 
في زمــن دولته قد 
ــارت تمنح على  ص
ــاس حــزبــي، وأن  أس
المشترك كله مظلوم 

ماعدا االصالح الذي 
جعل الوظيفة العامة 
.. فما  حقاً إصالحياً
رأي دولــــة رئيس 

الوزراء؟!

«ال» التعريف.. والدستور!!
قبل ٢٢ مايو ١٩٩٠م عاشت اليمن حروباً طاحنة وصراعات   

دامية من أجل إعادة تحقيق الوحدة.
 وكانت «ال» التعريف واحدة من مسببات تلك الصراعات، 
فقد اختلف أعضاء لجنة الوحدة ثم اليمنيون بعد ذلك على 
«ال» التعريف عند مناقشتهم لمشروع دستور الجمهورية 

اليمنية.

 فمنهم من رأى: أن يكون االسالم مصدراً رئيسياً.. الخ، ومنهم 
من قال: البد من وضع «ال» التعريف في كلمة «المصدر»..

نتمنى اليوم -واالصدقاء الفرنسيون يساعدوننا في وضع 
دستورنا الجديد -أن ال يبحث االصالحيون عن «ال» تعريف جديدة.. 
ويؤكدوا أن التغيير قد أصبح ثورتهم ويطالبون زخرفة حواشي 

الدستور بريشة الدنماركيين.

أدعياء الفضيلة واألخالق!
تعيش بالدنا مرحلة من أسوأ مراحلها من الخالف والشتات والتباعد، فقد   

فتحت في وجوهنا أبواب جهنم، ونبشنا التاريخ األسود ، والذكريات المؤلمة 
والمحزنة، وأدمنا إذكاء الصراعات السياسية والفكرية واالجتماعية والمذهبية، 
وطوينا صفحة التسامح والعفو.. واألدهى بأن هذا الصراع الذي يحدث في كل 
المجتمعات، ويصيب غباره كل األمم ألبس في بالدنا ومجتمعنا لباس الدين 
والفضيلة ، فلم يعد الخالف ينتهي عند حدود خالف سياسي أو فكري أو حتى 
اجتماعي، بل سريعا ما يصل إلى صراع وتكفير وتفسيق وإلغاء ، وربما يصل إلى 

التصفية الجسدية.
أدعياء الفضيلة واالخالق نصبوا أنفسهم جالدين للمجتمع ، وفرضوا بأبويتهم 
الكنسية على الناس ، وتعاملوا مع خلق اهللا بمنطق فوقي:»افعل وال تفعل»، «قل 

وال تقول» ، «انقاد وال ترفض»..
 هؤالء الجماعة يظنون ان بشكتهم وجماعتهم هي المنصورة ووحدها التي 
تسير على الحق ، وكل سلوكهم وأفعالهم هي التدين واإلسالم ، فهم ظل اهللا 

على األرض، ال يخطئون مالئكي الصفات .
 أدعياء الفضيلة واالخالق ظنوا بأن أفعالهم وتصرفاتهم هي الدين ، وان من 
يخالفهم أو ينتقدهم ولو في قضية دنيوية أو سياسية أو فكرية هو من أهل 
الضالل والفسق والفجور . أدعياء الفضيلة واألخالق الحق مناصر لهم، ال ينفك 

عنهم ، بينما اآلخرون موصومون بالخطأ والزلل ، وكثيرا ما يصفون مخالفيهم بالمتآمرين على 
الدين والدنيا .

إخوتي أدعياء الفضيلة واألخالق نحن مثلكم ، نصلي كما تصلون ، ونصوم كما تصومون ، فلماذا 
تكون أفعالكم صوابا وفضيلة ، وأفعالنا خطأ ورذيلة ؟! . انتم تخطئون وتصيبون ، فليس كل من 

خالفكم أو انتقدكم ينتقد الدين ، ويرفض األخالق ، ويدعو للرذيلة ، وينشر الفاحشة 
بين المسلمين ؟! . فكلنا مسلمون ال يزايد أحدا بالفضيلة والتدين ، فالجميع امة واحدة 

مسلمة نحب اإلسالم ، ونكره الفسوق والعصيان ! .
أسس الشرع الفضيل قاعدة ذهبية لمعرفة حقيقة وجوهر مدعيي الفضيلة واألخالق 
، وفحص زيف خطابهم وادعاءاتهم مأخوذة من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم 
وفيه ... « إذا خاصم فجر « ، فإذا رأيت رجال حسن المظهر والهندام يخطب ويزبد وينصح 
ويسرد اآليات واألحاديث ، فقم بنصحه والخالف معه ، فإذا خاصم وفجر وشتمك ووصفك 
بالسفيه والقذر وعدو الفضيلة، فاغسل يدك منه ، أما إذا حلم وسمع ووسع صدره لنقدك، 
ع بِالَّتي  والتزم األدب والخلق وضوابط الشرع في  خصومته مقتدياً بقوله جل جالله:(ادفَ
أَنه ولي حميم) (٣٤) سورة  ا الَّذي بينك وبينه عداوةٌ كَ إِذَ هي أَحسن فَ

فصلت، فالزم طريقه ونهجه ، وهذا النصف يكاد ينقرض ويضمحل . 
 إخواني أدعياء الفضيلة واألخالق ذكر اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري في فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري في»كتاب اإليمان» حدثنا عبدالسالم بن مطهر قال 
حدثنا عمر بن علي عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال : « إن الدين 
يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلجة «، فليس كل ما تقوله أو تسرده أو تستشهد به هو الدين ، إنما هو 
في الحقيقة فهمك للدين ! ، فهم جماعتك للشرع ! . فهمك المتصف بالنقصان والزيادة 
والذي قد تعتليه الشبهة والشهوة ودوافع النفس .. فاستحلفك باهللا أخي المسلم ، بأن ال تصف إخوتك 

بالسفهاء وأعداء الفضيلة ، إذا خالفوك أو انتقدوا سلوكك وأفعالك ؟!

faizbinamar12@gmail.com

وزير اإلعالم إنجليزي!!
الشعب البريطاني أكثر شعوب أوروبا   

معروف ببرود أعصابهم.. وما 
رنا بهذا االمر أن مجلس النواب  ذكَّ

قد وجه انتقادات صريحة 
لــإلعــالم الحكومي 
بالتقصير  تــهــمــه  وا
الى حد التواطؤ، فيما 
لرسمية  ا لــصــحــف  ا
بالسياسة  تلتزم  ال 
االعالمية المقرة، إال 
ــالم لم  أن وزيــر االع
وكأن  يحرك ساكناً 
ــر ال يعنيه، مما  األم

دفع بأحد النواب إلى القول: 
يبدو أن دم وزير اإلعالم 

بارد!!

جريمة زهرة المدائن!!
من أخطر الجرائم التي تهدد  

اليمن والسلم االجتماعي هي 
الجريمة التي نفذها أعداء شعبنا ضد 
المواطنين من أتباع الحوثي في صالة 

زهرة المدائن..
بالتأكيد أن مرتكبي الجريمة ليسوا 
أعــداء للحوثيين أو للمذهب الزيدي 
أو لسيدنا الحسين.. بل أعداء للشعب 
اليمني جميعاً.. وأرادوا من وراء سفك 
تلك الدماء الطاهرة سفك دماء كل 

اليمنيين.
بالتأكيد ليس المطلوب من بعض 
األحزاب المسارعة إلى إصدار بيانات 
ــة، وإنما عليها أن تتحرك فوراً  اإلدان
ــاء  والتكفير وإدع التحريض  لوقف 
الربوبية وإهدار دماء األبرياء باطالً.. 
فهذا هو المطلوب إلطفاء نيران فتنة 

ينفخ فيها الشيطان.

اللجنة العسكرية  لشؤون اللجان
وزير النقل المصري  

قــــدم اســتــقــالــتــه 
ر  لقطا ا ــة  دث ــا ح بسبب 
االسبوع الماضي التي راح 
ضحيتها عشرات الضحايا..
ـــي بــالدنــا يسقط  وف
يومياً عشرات المواطنين 
األبرياء بحوادث يومية 
وفي قلب العاصمة براً 
وجواً.. دماء تسفك وبشر 
يقتلون وكأن البالد ليس 
فيها وزراء ومسؤولين عن 

حماية المواطنين.
ولعل األسوأ من كل هذا 

ان اللجنة العسكرية التي 
يفترض أن تحاسب عما 
يحدث من سفك للدماء.. 
نجدها ببرودة أعصاب 
بعد كل جريمة تشكل 

لجنة..
ــات لجنة للتحقيق  وه
في انفجار الطائرة ولجنة 
في تفجير صالة زهرة 

المدائن.
ولجنة.. ولجنة الخ..

 ان دماء الشعب ليست 
ــص.. اال إذا  ــرخ بــهــذا ال
كانت لجاناً إلخفاء الجناة.

كتب: فائز سالم بن عمرو 

الجوع يكشر 
عن أنيابه

الــشــبــاب الــذيــن ينتشرون   
ــاء- تعز)  ــع ــن بــطــريــق (ص
لن  سلحة  أل ا بمختلف  ججين  مد
يستمروا كثيراً بمنع مرور السيارات 
أو البحث عن قاتل.. أو اطالق سجين 

أو غير ذلك من المطالب الغريبة.
وما نخشاه أن تصبح الطرق في 
اليمن تتحكم بها عصابات مسلحة.. 

وتفرض قوانينها..
ومثلما بدأت المشكلة في طريق 
(صنعاء- الحديدة) و(مأرب- صنعاء) 
وحصد اصحابها رتــبــاً ومناصب 
ــواالً.. فبذلك شجعت الحكومة  وأم
بقية العاطلين عن العمل وعشاق 
العنف والفوضى لقطع الطرق في 

المحافظات المسالمة..
وطالما شعبنا ابتلى بالجوع والفقر 
مع حكومة الوفاق فعن أي يمن جديد 

يجري الحديث؟!

غداً.. العمارة اليمنية 
من نافذة العفيف

الثقافية غداً  العفيف  تستضيف مؤسسة 
الثالثاء الدكتورة نادية الكوكباني إللقاء 
محاضرة عن «ثنائية التقليدية والمعاصرة في 

العمارة اليمنية».

البديل يا بيض

ــد قــادة   أح
ـــراك  ـــح ال
الــجــنــوبــي صــاح 
ـــوه عــدد  ــي وج ف
كيين  لحرا ا مــن 
بــالــقــول: هــات 
البديل يا بيض.. 
مش لمــا العالم 
اعترف بالقضية 
ودعــا  لجنوبية  ا

الحراك للمشاركة 
ـــــي مـــؤتـــمـــر  ف
ــحــوار يطالبنا  ال
البيض بمقاطعة 
الحوار.. طيب لما 
نقـــــاطع الحوار 
ل  سنــنا كــيــف 
 ، قنا حقو نــحــن 
ـــيـــض مــن  ـــب وال

بيروت مقاطع؟!


