
صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش 
ال��ش��ع��ب ال��م��داف��ع��ون ع��ن الشرعية 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ب��ف��ض��ح وط��اوي��ط 
االنقالبيين على مدى 24 ساعة دون 

هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم 

يذودون عن الحق والحقيقة..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لكم فإنها 
ترصد بعض من تلك المعارك الوطنية 

المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية
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صنعاء بحاجة لحملة تنظيف من القتلة
 حسن السوادي

 
خرج ساكنو صنعاء ملتفين حول 
بعضهم حاملين المكانس لتنظيف 
عاصمة اليمن من القاذورات وقد 
أبلوا بالًء حسنًا وأجزم بأنهم نجحوا 

في ذلك.
ء  صنعا ساكني  م��ن  لمطلوب  ا
ا  خطر ن  يشكلو م��م��ن  بهم  لقر
ال��وط��ن برمته أكثر بكثير  على 
من ال��ق��اذورات التي شالوها يوم 

االربعاء..
أن يحملوا مكبرات صوت محمولة.. 
ال أقول ان يحملوا سالحًا.. ال.. بل 

مكبرات صوت ويتوزعون في كل 
ح��ي وح���ارة تسكنها الفيروسات 
البشرية القاتلة والمميتة والتي 
تشكل خطرًا فادحًا على الشعب 
أكثر من تلك القاذورات، مطالبين 
اياهم بأن يتركوا الوطن والمواطن 
يعيشون في أمن وسالم وخير ونماء.
ك��ف��ى ه���ذا ال��ش��ع��ب العظيم 
...ويكفيهم ما معهم من خيراته 
ومكتسباته بدون وجه حق.. واهلل 

المسامح.
تحية لألمين ه��الل وكل 

المخلصين ..
وكل عام والوطن نظيف.

من قصيدة ...)) الظل!! ((

ب����ظ����ل����ي ك����ل����م����ا آن����س������������������������تُ ظ��ال
ت���ج���ل���ى ال������ح������رفُ وال����م����ع����ن����ى ت���دل���ى

ك����أن����ي وال���ط���������������ري���ق وث��������مَّ ب�����ابٌ
ه��ت��ف��������������������������تُ ول�����م أج������دْ إي������اك إال

ت��غ��ن��ى م������ن  أول  ق������ل������تُ:  ألن����������كَ 
وأص����������دق م�����ن ب����ب����اب ال����ق����ل����ب ص��ل��ى

س�������أروي�������ك ال���������ذي وف�����ت�����ح�����تُ س������رًا
وب������ي م���ح���ض ال�������ذي ف����ي ال����ب����وح ح���اّل

ه���ن���ا خ���ل���ف ال����ص����ب����اح ول���������دتُ ح���رف���ًا
ه����ن����ا خ����ل����ف ال������ج������راح رم�����ي�����تُ ك��ه��ال

ه���ن���ا ق�����ال�����وا : وق�����ل�����تُ ل���م���ن أق����ال����وا
م���ص���اب���ي���ح���ي ب�����وج�����ه ال����ل����ي����ل ث��ك��ل��ى

س����أدخ����ل����ن����ي ألخ����������رج م������ن غ���ي���اب���ي 
تُ���ت���ل���ى ح  ا و ر أل ا ع����ل����ى  ب���ي���ح���ًا  ت���س���ا

أت���������دري ؟! واس������ت������دار ال����ش����ع����رُ ل��م��ا
ن���ف���خ���تُ ب����ه ال���ج���ه���اتَ َف�����صِ�����رنَّ ح��ب��ل��ى

ألن������ي مِ��������تُ ق���ب���ل ال�����م�����وت ..ل����ك����نْ
ِب����ع����ث����تُ ع���ل���ى خ��������دود ال���غ���ي���م ن��خ��ال

وج�����ئ�����تُ ك���ه���ي���ئ���ة ال�����وق�����ت ال���مُ���س���ج���ى
ك����أن����ي ل�����م أك�������ن ل����ل����بَ����عْ����دِ َق����بْ����ال

ت���ؤرش���ف���ن���ي ال����ت����ي ص���ل���ب���ت ش��غ��اف��ي
م�����واع�����ي�����دًا شَ�����ِب�����عْ�����نَّ ه����ن����اك ق��ت��ل��ى

وت����ج����ل����دن����ي م����س����اف����ات����ي وش����وق����ي
إل�����ي�����هِ ،ع����ل����ي����هِ ك�����م ي����������زداد ث��ق��ال

ش���م���م���تَ س����م����اك ف�����ي أرج���������اء روح�����ي
إذام����������ا ال�����ض�����وء م�����ن ف���م���ه���ا ت��ج��ل��ى

ص���دَح���تَ م��������������������������������������������آذن��ًا ي���ا ك���ل آٍي
ل�����ه�����ا ف�������ي ك�������ل آن�������ي�������ةٍ م���ص���ل���ى

س��ت��ش��ه��دكَ ال��ق��ص��ي��������������������������دُة ي���ا ن��ب��ي��ًا
أح��������اط ف�������مَ ال���ق���ص���ي���د س����ن����ًا وُف�����ال

سَ�������م�������وتَ ب����ك����ل خ�����اف�����ق�����ةٍ ل���ه���ذا
)ف�����دت�����ك ال����خ����اف����ق����ات وه�������نَّ ج���ذل���ى(

وضاح مزيد 

Enas Yahya Ali

يعجبوني اللي لهم عمر مع النظام 
او بيعتاشوا م��ن النظام و حزبه 
..آكلين شاربين دافيين  الحاكم 
متغطيين.. ويوم قلنا أزم��ة.. قالوا 

ثورة..
ولما ثبت انها أزمة.. قالوا: حوار..

ويوم اتجهوا للحوار، قالوا.. هيكله 
الجيش وع���دم ال��ق��ب��ول ب��أح��زاب 

المسلحة....
أشتي أعرف من هو اللي مش مسلح 
اليمن؟؟ الكل السالح يلبسه  في 
م��ن راس��ه لساسسه.. م��ش فقط 
هو بيلبس سالح او يحمل سالح...
وعجبي! ..بغرنا-على رأي صادق 

السالمي ..

ابتزاز شباب الساحاتالمستفيدون  من المؤتمر
همدان العليي

نشر موقع ثورة شباب التغيير خبرًا معجونًا 
عجينًا يقول بإن العبد هلل همدان وصف شباب 

الثورة ب� قليلين أدب..!
أريد أن أعرف.. منهم شباب الثورة بالضبط؟

ان���ت���ق���دت أك���ث���ر من 
م��رة أخ��ط��اء شباب 

الصمود.. وشباب 
اإلص��الح.. وشباب 
ح���ارت���ن���ا ال��ذي��ن 
شاركوا في الثورة..

 وما أحد قال: همدان العليي 
انتقد شباب الثورة بالرغم انهم شاركوا 

جميعًا في هذه الثورة..!!
ولما انتقدنا خطأ الفتية 

ال��ذي��ن ص��ن��ع��وا تلك 
ف��ي مؤتمر  الفوضى 
حقوق االنسان، قالوا 

هؤالء شباب الثورة..!
شباب ال��ث��ورة من 
كل طيف ومن كل 
زغ���ط.. م��ش انتم 

بس.. ويكفي ابتزازًا يا اخوة..
نحن اليمنيين بشكل ع��ام نتعامل مع 
بعضنا وفق منطق » إذا ما كنت معكم في 
الفعل الفالني أو المشروع العالني، فهو 

فاااشل«.
ح��اول��وا أن تقنعوا الناس بمشاريعكم 

ورؤاكم بالحكمة والموعظة الحسنة..
أم��ا الفوضى فهي 
تفرق وال تجمع.. 
ه��ذا إذا كنتم 

تريدون وطنًا.

 هل نخاف الحوار؟

    Abdulla Bawazeer 

هذا س��ؤال طرا على ذهني وان��ا اتأمل 
ثة  ثال ع��ل��ى  ت  لتعقيبا ا م��ن  عة  مجمو
موضوعات تناولتها.. األول:ع���ن بعض 
القيادات التى تنصب نفسها باسم الجنوب 
وتتجاهل حقيقة اوضاعه وتعدد مكوناته 
السياسية واإلجتماعية والثاني:مقابلة 
حوارية مع األستاذ:صالح العجيلي.. لصحيفة 
»المنتصف« تحدثت فيها عن قراءتي لألزمة 
وما أحدثته ورؤيتي لمغادرة اسباب األزمات 
في اقامة دولة فدرالية من خمسة اقاليم 
.. أما الثالث فعما اوحى به المشهد العربي 
مبني على لحظة تأمل لألزمة المصرية 
وأف��رزت��ه او ستفرزه من خ��الل الخطاب 
السياسي والقانوني وأثره الثقافي والفكري 
على الحياه السياسية في المجتمع المصري 
منصرفًا به الي مشروعات جديدة لتشكيل 
الشرق األوسط الجديد من خالل حكم القوي 
اإلسالموية !! أردت من ذلك التنبية الي 
استبدال الثوار العسكر بثورات جماهيرية 
غير محددة األهداف.. الخ ما تناولته للحوار!!
أت��وق��ع ان يتناول المتداخلون  وكنت 
الموضوعات والقضايا المرتبطه بها !!ولكن 
مع األسف جلها تمترس خلف ما يريد ..هذا 
جنوبي وذلك وحدوي وهنا حضرمي وفي 
الثالثة المواضيع وقبلها وفي حوارات اخرى 
أتابعها ألح��رار حضرموت العربية وتعز 
أواًل، ودع��اة االنفصالية الجنوبية وكذلك 
الفيدرالية من اقليمين فضال عن المطالبين 
بتحقيق اهداف الثورة وفي الغالب هم من 
مزدوجي االنتماءات الحزبية بل والمناطقية 
واالجتماعية الجهوية والعشائرية وجميعهم 

يستخدم كلمة ذات داللة مخيفة)نحن(وغير 
ذلك من الكلمات والمصطلحات التي ال 
تقدم لنا دالالت محددة عن شعب او مجتمع 
او جماعات سياسية مستندة على المفاهيم 
المجردة، وفوق هذا معبر عن رفض المقابل 
واآلخر في استعالء أجوف على ماسواهم !! 

ثم نتحدث عن الحوار ؟
تلك نقطة واألخرى تتعلق بالحوار واهداف 
هذه الجماعات تلك الحقيقية او التي ال 
يتجاوز وجودها مواقع الفيسبوك.. التي 
تكاثرت وكثر كتابها وروادها من المتدثرين 
بأسماء »كودية« والنقطة تتعلق بأهدافهم 
وكيف سيحققوها.. استقالل،انفصال،وحدة 
، فدرالية.. الخ!! وجميعها قضايا تتطلب 
ح��وارات بحيث تحدد كل جماعة ما تريده 
ومبرراتها او دوافعها الى ذلك بشكل واضح 
فلربما وجدت في كل ذلك ما يقرب بين 
مختلف الجماعات .. وادرك��ت الخطر الذي 
يتهدد الجميع اذا ما ظلوا أسرى ذهنياتهم 

احادية البعد.
علينا البحث عن اجابات عن كل ما يجري 
.. ال االنشغال برغبوياتنا وقشور الخطاب 
السياسي واإلعالمي ال��ذي ال يعبر عن 
حقيقة األزمة .. وال سبيل الى ذلك بغير 
الحوار .. حوار غير مقيد بقيود الماضي وال 
الحاضر .. بل بما نريد ان نكون عليه اوال 
ومن ثم منا قشة كل ما حال بيننا وبينه 
.. حتي ال نجد انفسنا في وض��ع شبهة 
ولنص قرن .. اخري!! ان لم نفعل سنظل 
مشغولين بانفسنا ندور في حلقة حوار 
الذهن ذا البعد الواحد.. الننا نخاف الحوار 
كما نخاف معرفة ما دبر او دبر لنا في ربع 

ليس من صنعنا؟؟

صديقــتي المتسولـــة.. مـاتت نـزفـًا على رصيف بصنعاء
Nezar Alabbadi

داهمتها نوبة المغص المزمن فسقطت على 
رصيف شارع حدة تتلوى كعصفورة مذبوحة.. 
ظلت تشد كفها الصغير على بطنها لتخنق األلم، 
وتارة تلوح به مستغيثة، حتى تدفق الدم من فمها 
وصارت تتلقاه بكلتي كفيها، وعيناها مفزوعتان 
تتوسل وج��وه ال��م��ارة.. ولكن من يغيث طفلة 

متسولة!؟
يئست »دالي��ا«، وسلمت نفسها للموت ليخطف 
طفولتها على الرصيف، فتجمدت الدماء في فمها، 
وتيبست أطرافها، وحينئذ فقط توقف بعض المارة 
ليتفرجوا، فهناك جثة عصفورة صغيرة مخضبة 
بالدماء، وبضع رياالت معدنية وورقية متناثرة، 

كانت كل حصيلة نصف يوم من التسول!!
صديقتي اليمنية المتسولة »دالي���ا« ماتت 
على رصيف بصنعاء دون أن تجد أم��ًا تبكيها أو 
أب�ًا ينعيها.. فقد عاشت يتيم��ة وُقبرت غريب��ة 
في وط�ن تتسول حكومته ومنظماته واحزابه 
باسم الطفولة والفقراء فيما »دالي��ا« تموت على 

الرصيف!!
لم أعرف بموت صديقتي اليمنية المتسولة 
»دالي��ا« سوى بعد عصر اليوم 28 نوفمبر.. 
كنت أترقب لقائها بشغف وأمني نفسي برؤية 
حجم فرحتها حين أخبرها أنها اليمنية الوحيدة 
التي أحضرت لها هداي�ا من بغ�داد.. لكن رفيقتها 
صعقتني بنبأ موته�ا، وسردت لي مأساة المشهد 

األخير من حياتها..!
كانت صديقتي »دالي���ا« تتمنى الموت ألنها 
التحتمل نوبات األلم التي تداهمها، وألنها لم 
تجد دولة ترعاها، أو تحميها من االبتزاز في عالم 

التسول..!
حزني عليك عظيم حبيبتي »دالي��ا«.. ونقمتي 
على من تركوك تموتين أعظم.. اللهم اغفر لي 
إن قصرت بحقها، وارحمها، واجعلها من حمائم 

جناتك، وأعني بالصبر على فراقها..
أشعر بالم�رارة والقه�ر، ليس جزع�ًا من قضاء 
اهلل، ب�ل من حال بل�د يغرق بالمساجد، ويضيق 
ذرع�ًا بطفلة يتيمة فتموت مذبوحة باأللم على 

الرصيف!!
رحم��ة اهلل تغش��اك يا »دالي�����ا«... أحب���ك يا 
أحلى وأغلى صديق���ة يمني���ة.. ول�ن أنس��اك 

أب�دًا!!

إليهِ قاب نبضين أو أدنى من القلب !!

العميان ووصف الفيل
شبكة أون الين

يُحكى أن ثالثة من 
العميان دخلوا غرفة بها 
فيل.. وُطلب منهم أن 
يكتشفوا ما هو الفيل 

ليبدأوا في وصفه..
ب����دأوا ف��ي تحسس 
الفيل وخرج كل منهم 

ليبدأ في الوصف..
لفيل  ا األول:  ق���ال 
هو أربعة عمدان على 

األرض !
ق��ال ال��ث��ان��ي: الفيل 

يشبه الثعبان تمامًا!
وق��ال الثالث: الفيل 

يشبه المكنسة !
وحين وجدوا أنهم مختلفون بدأوا في الشجار.. وتمسك كل 

منهم برأيه وراحوا يتجادلون ويتهم كل منهم أنه كاذب ومدع!
بالتأكيد الحظت أن األول أمسك بأرجل الفيل …

والثاني مسكه  بخرطومه...
والثالث مسكه  بذيله .

كل منهم كان يعتمد على برمجته وتجاربه السابقة.. لكن.. 

هل التفتّ إل��ى تجارب 
اآلخرين؟

» من منهم على خطأ؟ »
 في القصة السابقة.. 

هل كان أحدهم يكذب؟
ليس  أ  . ال. كيد  لتأ با  

كذلك؟
 م����ن ال���ط���ري���ف أن 
ال���ك���ث���ي���ري���ن م���ن���ا ال 
أن  ف��ك��رة  يستوعبون 
للحقيقة أكثر من وجه.. 
فحين نختلف ال يعني هذا 

أن أحدنا على خطأ!!
 قد نكون جميعًا على 
صواب، لكن كل منا يرى 

ما اليراه اآلخر!
)إن لم تكن معنا فأنت ضدنا !(

ألنهم ال يستوعبون فكرة أن رأينا ليس صحيحًا بالضرورة 
لمجرد أنه رأينا!

 ال تعتمد على نظرتك وحدك لألمور…
فال بد من أن تستفيد من آراء الناس ألن كاًل منهم يرى ما ال 

تراه..
 رأيهم الذي قد يكون صحيحًا أو على األقل  مفيدًا لك..

رائدة العمل الخيري 
في ذمة اهلل

خسر العمل   
ال���خ���ي���ري 
وال��ت��ط��وع��ي في 
ال��ي��م��ن االس��ت��اذة 
ج���م���ال���ة ص��ال��ح 
البيضاني رئىسة 
ي  لتحد ا جمعية 
لرعاية المعوقات 
التي توفيت السبت 
عن عمر 36 عامًا..

وتعد الفقيدة من 
رائ����دات النضال 

في العمل المدني خاصة في مجال ذوي 
االحتياجات الخاصة، حيث أسست جمعية 
التحدي التي ترعى أكثر من 2000 معاق..
وعبرت الفعاليات النسوية والمنظمات 
لبيضاني  ا لرحيل  لعميق  ا حزنها  ع��ن 
سائلين العلي القدير أن يسكنها فسيح 
جناته ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر 

والسلوان..


