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يتواصل في العدد القادم

عبداهللا الصعفاني

بن عمر
وعراقيل 
الزعيم!

محمد أنعم

شهد العالم في مثل هذا الشهر من عام ٢٠١١م أول عملية انتقال سلمي   
للسلطة في اليمن على مستوى دول المنطقة حيث سلم الزعيم علي 
عبداهللا صالح رئاسة الجمهورية لالخ المناضل عبدربه منصور هادي بعد اجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة دعا إليها الزعيم في محاولة لتجنيب اليمن السقوط في 

مستنقع الحرب األهلية.
قبل عام سلم الزعيم كل قوة الدولة وقدم تنازالت الحصر لها حرصاً على 
عدم اراقة قطرة دم يمني.. سلم السالح.. سلم المال.. سلم االعالم، وغير 
ذلك ولم يتشبث بحقه الدستوري في الرئاسة أو لم يستغل جريمة النهدين 
ليصفي خصومه وهو يدرك يقيناً أن علي محسن اليمتلك إال ١٣ عربة مدرعة 
في الفرقة األولى مدرع منهن ٣ خارجات عن الخدمة واإلصالح ال يستطيع أن 
يقف أمام كتيبة للحرس الجمهوري وكذلك مليشيات الحصبة ال تستطيع أن تقف 
أمام ميري النجدة.. غير انه يؤمن ان كل منتسبي الفرقة وغيرها هم أبناؤه 

وكذلك مليشيات الحصبة- أيضاً.
قبل عام وفي مثل هذا الشهر تماماً توج الزعيم عهده المطرز بالمنجزات 
العظيمة بتجسيد حقيقة التبادل السلمي للسلطة وعبر ارادة الشعب، فقط 
سلم الرئاسة وعلم الجمهورية اليمنية لالخ المناضل عبدربه منصور هادي 
يوم ٢٧فبراير ليتولى مسئولية رئاسة الجمهورية، فيما عاد هو إلى منزله بعد 
ان سلم الوطن إلى أياد آمنة وأمينة، كما كان يؤكد على ذلك دائماً في خطاباته 

وأحاديثه الصحفية خالل األزمة وقبلها.
ان التاريخ سيسجل هذا االنتصار العظيم في أروع صفحاته خصوصاً وقد 
ظل الزعيم وهو يتلقى العالج بالخارج وتحديداً في أمريكا يشدد على اجراء 
االنتخابات الرئاسية المبكرة وانتخاب االخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيساً 
للجمهورية حرصاً منه على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها وسالمة وأمن اليمن 
واليمنيين والحفاظ على منجزات الشعب اليمني التي تحققت خالل ثالثة عقود.

ولقد حرص شخصياً ان يصيغ نصوص المبادرة وآليتها حتى التتعرض مكاسب 
الثورة اليمنية والوحدة النتكاسة أمام المشروع االنقالبي الذي فشل االخوان 

والشموليون في تنفيذه.
غير ان بيان مجلس األمن الصادر الجمعة وايراد اسم الزعيم علي عبداهللا 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام كمعرقل للتسوية جاء ليوجه االتهام باطالً 
ألكثر من عشرين مليون يمني.. فالرسالة موجهة لكل أعضاء وأنصار المؤتمر 
وحلفائهم وكل الوطنيين الذين يقفون ضد مشروع دولة «المتخلفين» بدعوى 
التغيير.. وإذا كان بيان مجلس االمن قد عجز عن ذكر العراقيل المزعومة وحقيقة 
تعارضها من بنود المبادرة وآليتها.. فهذا في حد ذاته يعكس اعالن وفاة للمبادرة 

الخليجية وآليتها من قبل جمال بن عمر الذي صاغ مشروع البيان في قطر..
وفي طياته رسالة واضحة موجهة من قطر إلى الرياض.. هذا إذا لم تكن 

الرسالة موجهة من جمال بن عمر إلى جميع رعاة المبادرة.
ومايؤكد هذه الحقائق هو أن دول مجلس التعاون الخليجي حتى اآلن لم تحدد 
موقفاً من البيان وبمعنى أصح ان هناك ثماني دول من الدول العشر الراعية 
للمبادرة الخليجية وآليتها لم تحدد موقفاً بعد عدا بريطانيا وامريكا، مايشير الى 
ان البيان دبر بليل، ولعل تأخير اعالن موقفهم طوال هذه األيام يؤكد ان ثمة 
أشياء تحدث خلف الكواليس ومحاوالت محمومة الفشال المبادرة الخليجية والتي 
أضحت شبه معطلة بسبب تفرد جمال بن عمر في تفسيرها وعدم حياديته في 

تطبيقها وتعامله معها بمزاجية وتفكير غير سوي.
وإذا كان الشارع اليمني يشعر بالغضب واالستياء فمن حقه ذلك خصوصاً 
وهو يدرك تماماً ومعه سفراء الدول العشر ان صنعاء مازالت مقسمة إلى ثالثة 
أقسام وان المليشيات المسلحة التزال تتمترس في الحصبة والفرقة األولى 
مدرع تواصل احتاللها للمدارس والجامعات.. ويرفض علي محسن القبول بقرار 

الهيكلة للجيش الذي اليزال منقسماً.. 
وفي ذات الوقت يتم تجنيد مائتي ألف متطرف كما تم اقصاء أكثر من ثالثة 
آالف كادر وطني مؤهل من الوظيفة العامة، وتطال أعمال التخريب- المدعومة 

والممولة من المشترك- الكهرباء وأنابيب النفط والغاز وغيرها.
وبرغم كل هذا فقد ظل الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر يقاوم 
آالمه ويقف وقفة األبطال ويوجه المؤتمر وأعضاءه وأنصاره بتقديم المزيد من 

التنازالت من أجل اليمن واليمنيين.
صودرت ممتلكات المؤتمر الشعبي العام وأحرقت مقراته وأصبح مقره الرئيس 
مكاناً مستأجراً.. وهو يرفع صوته عالياً ويؤكد على أهمية دعم جهود الرئيس 

عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من أجل اخراج اليمن من األزمة.
لقد ظل متمسكاً بتنفيذ المبادرة وحريصاً على الحوار وااللتزام بقرارات رئيس 
الجمهورية ورفض العنف وأعمال التخريب والتقطع وكذلك ترويج االشاعات 
االعالمية وظل همه األول في كل االجتماعات التي ترأسها للجنة العامة وقيادات 
احزاب التحالف الوطني هو التمسك بإنجاح المبادرة والتسوية السياسية دون 
عراقيل.. فعن أية عراقيل إذاً يتحدث بها جمال بن عمر.. وما هي ولماذا لم 

يقدم ذلك باالدلة..؟!
يبدو ان ثمة صفقة نتنة تقف من وراء كل هذا وليس أكثر.. وما يجب االشارة 
اليه هو انه في آخر اجتماع للجنة العامة واألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
كان قد طلب الزعيم االذن من اللجنة العامة للسفر الستكمال عالجه في المملكة 

العربية السعودية حرصاً منه على انجاح الحوار الوطني..
ومع ذلك البد من التأكيد هنا ان تزامن بيان مجلس االمن الدولي وتقرير 

منظمة هيومن رايتس االسبوع الماضي كلها تؤكد ان ثمة أشياء وراء األكمة.
ولقد رفض الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر ادراج اسمه ضمن قائمة 
ممثلي المؤتمر للحوار الوطني حتى اليتخذ أعداء الحوار والديمقراطية ذلك 

ذريعة لعرقلة الحوار.
لالسف حتى بهذه األدلة والبراهين فما زال جمال بن عمر يصر على نقل تجربة 

جنوب افريقيا الى اليمن بدون خجل.

benanaam@gmail.com

اإلصالح ينقلب على 
الديمقراطية

ــمــحــافــظــات الــتــي    ال
محافظوها من حزب 
االصــالح وفيها نسبة كبيرة 
من أعضاء المجالس المحلية 
ينتمون الى المؤتمر الشعبي 
ــه- يــجــري  ــائ ــف ــل الـــعـــام وح
ــم  ــغــاء دوره تهميشهم وال
من خالل قيام المحافظين 
االصالحيين بتشكيل هيئات 
استشارية غالبية أعضاءئها 
ــالح وإحاللها  من حــزب االص
لمحلية  ا لس  لمجا ا ن  مــكــا

ودورها.

ـــي يــشــتــغــل  ـــال ـــت ـــال وب
ت  لهيئا ا مــع  ن  فظو لمحا ا
االســتــشــاريــة االصــالحــيــة 
المعينة من قبلهم.. هذا األمر 
خطير وال ينبغي السكوت عنه 
ألن تهميش االصــالح لدور 
المجالس المحلية المنتخبة 
نــقــالب على  ا بمثابة  يعد 
فاً  ستخفا ا و طية  ا يمقر لد ا
منحوا  لذين  ا لمواطنين  با
اصواتهم في آخر انتخابات 
ــرت فــي سبتمبر  محلية ج

٢٠٠٦م.

أعلن رئيس حكومة الوفاق محمد سالم   
باسندوة األربعاء عن تخصيص ٢٠ مليار ريال 
لرعاية أسر الشهداء والجرحى في الموازنة العامة.

غير أن المالحظ أن حكومة باسندوة تحصر صرف 
مثل هذه المبالغ على االصالح والجمعيات الوهمية..

والطامة الكبرى أن معلومات تفيد أن اخواننا من أبناء 
المحافظات الجنوبية من الشهداء والجرحى، سيحرمون من 
هذا المبلغ، مدللين على ذلك بخبر مجلس الوزراء الذي 
لم يكترث بما تعرض له أبناء عدن وأصدرت الحكومة 

بياناً يدافع عن االصالح ومسلحيه فقط.. فهل سيحرم 
أهلنا من شهداء وجرحى ابناء 

المحافظات الجنوبية..
ســـؤال ستجيب عليه األيــام 

القادمة!!!

20 ملياراً.. وجرحى أهلنا في الجنوب

التنفيذي خالل    المكتب  حــذر 
اجتماعه االسبوع الماضي من أن 
عدن قد تواجه كارثة هذا الصيف بسبب 

التدني الكبير في خدمات الكهرباء.
وأبدى عدد كبير من المواطنين عن 
قلقهم من حالة البرودة التي تلبس 
محافظة عــدن ازاء هــذه األزمـــة.. 
مذكرين ان الحكومة قد رصدت قبل 

ثالثة أشهر مبلغ مليار ومائتي مليون 
ـــراء اصــالحــات حقيقية لوضع  الج
الكهرباء في عدن إالّ أن المحافظ 

االصالحي نايم في العسل.
يذكر أن أبناء محافظة عدن كانوا قد 
اطلقوا على المحافظ وحيد علي رشيد 
اسم رشيد حميد ماطور باعتباره وكيالً 

غير معلن لبيع مواطير حميد في عدن.

المحافظ وحيد حميد ماطور

مناشدة إلنقاذ رائد 
الفن التشكيلي

 في اليمن

ـــان   ـــن ـــف ال
لتشكيلي  ا
الكبير عبدالجبار 
نعمان يعاني من 
مــرض  يستدعي 
سرعة نقله للخارج 
إلنقاذ حياته، ألن 
أي تأخير قد يؤدي 
إلى بتر أجزاء من 
قــدمــيــه -ال قــدر 

اهللا..
ــان  ــفــن ويـــعـــد ال

الكبير عبدالجبار نعمان احد أهم رواد 
الفن التشكيلي المعاصر في بالدنا، 
ــدد مــن مؤسسات  ـــزدان صــاالت ع وت
الدولة ومنها القصر الجمهوري بعدد 
من جدارياته التي تعد ملمحاً بارزاً من 
المالمح اليمنية في التشكيل المعاصر، 
البيت اليمني للموسيقى والعديد من 
الفعاليات الوطنية يطالبون  الحكومة 
وفي المقدمة وزارة الثقافة التحرك 
إلنقاذ أبرز مؤسسي الفن التشكيلي في 

بالدنا..

أصائل اليسار

االصالح يقود ما تبقى من احزاب   
المشترك بعد الــخــروج الصامت 
لحزبي القوى الشعبية والحق وهو أمر 
معروف لكن غير المعروف هو كيف يقبل 
االشتراكي والناصري دور التابع لالصالح 
مع أن المثل يقول: «ال تجعلوا اصائل 

اليسار تمشي وراء... »!!!
أما آن األوان لالشتراكي والناصري أن 
ينتفضا على هيمنة االصالح على المشترك 

«قطاره للوصول الى السلطة»..

بداية البد أن نعرض لبعض النقاط المهمة إزاء الشيخوخة  
حتى نستطيع بعد ذلك أن نبين العالقة بين مرض 
الوسوسة والمرحلة العمرية التي وصل إليها الفرد، فكلمة 
«شيخوخة» يمكن أن تستخدم لمعنيين: المعنى األول متعلق 
بالعمر الذي يمر به أي شخص أي الشخص بعد الخمسين سنة 
يعتبر بهذا المعنى قد بدأ ينخرط في مرحلة الشيخوخة، أما 
المعنى الثاني لهذه الكلمة فهو المعنى المرضي حيث تعتبر 
الشيخوخة بمثابة مرض قد يصيب الشخص في أي مرحلة من 
مراحل عمره، لكن عالقة األمراض النفسية بالشيخوخة ليست 
عالقة سببية بل هي عالقة عارضة، أي أن التقدم في السن ال 
يسبب المرض النفسي بل اإلصابة بالمرض النفسي يعد من 
ضمن اإلعراض الجانبية التي من الممكن أن تتواكب مع التقدم 
في السن، فالمسألة هنا تشبه عالقة الصلع بالشيخوخة أو 
«عالقة البصل بالدموع»، أي عندما تشتري  البصل من السوق 
ال يوجد أي مشكلة على الغدد الدمعية، لكن عندما تقطع البصل 
هنا تبدأ الدموع بالسقوط، وكذلك الشيخوخة ال تسبب الصلع 
ولكنها تتواكب معه في أغلب الحاالت مع احترامي ألصحاب 
الصلعات الشريفة والوطنية والذين يستحقون مني «بوسة» 
على صلعاتهم، فالصلع والشيخوخة ليست صفة ذميمة أو قبيحة، 
وإنما ما يرافقها من أمراض كالوسوسة المربوطة بالشيخوخة 
وهي أخطرها، فهناك شيخوخات وليس شيخوخة واحدة ، فثمة 
شيخوخة جسمية، وبيولوجية، وجدانية «الدمعة الشجيه»، 
وشيخوخة عقلية، ولغوية «شا... زرقه!!» وشيخوخة سياسية، وكل 
هذه المعاني المتباينة للشيخوخة تصب في أتجاه واحد إال وهو 
االمتناع على التطور والنماء والرقي واالتجاه نحو التدهور والهدم، 
ولهذا سوف نعرض في هذه الحلقة بعض الجوانب النفسية 
لدى الرجل العجوز أو المسن ومدى ارتباط كل جانب بأعراض 
الوسوسة وهي من حيث: «فقدان اللياقة الكالمية»، واقعياً أن 
الكالم يتصل اتصاال مباشراً بصحة األسنان، ولكن الشيخوخة 
غالباً ما تأتي على األسنان أو على بعضها مما يسبب اختالط 
الحروف وتشويه مخارجها ومعانيها هذا من الناحية العضوية حتى 
وأن تدخل الطب بعالج ذلك الفقدان، أما من الناحية الوظيفية 

أو النفسية أن صح التعبير فإن عالج البذاءات واأللفاظ النابية 
التي ترافق السن الطاعن ال يمكن عالجها، وكما قال الشاعر(إال 
الحماقة أعيت من يداويها) فمهما تجمل وتصور البد من زلة 
لسان تعري ما تكبته شيخوخته المسنه، وتوجيه اإلساءات من 
باب االنتقام من المرحلة التي أوصلته إلى ما هو عليه وتعميم 
ذلك على كل المحيطين به وخير دليل على ذلك النموذج الحي 
الذي ظهر في الماضي القريب وهو رئيس حكومتنا الذي أستفز 
المؤيدين له قبل المعارضين بقوله للشباب في ما يسمى مؤتمر 
حقوق اإلنسان.. مع احترامي لحقوق اإلنسان «أبسروا من ذي 
زرقه»، فهذا نموذج وصورة لرجل هرم ال يستطيع استخدام عقله 
في إدارة المعركة السياسية وإنما أعصابه وسالحه السب والشتم، 
وما يدل ذلك إال على شخصية ال تتسم باالتزان وال بالبصيرة 
بل شخصية متأزمة نفسياً ووطنياً، أما من الناحية الفسيولوجية 
فتفسر هذه األلفاظ أنها ناتجة عن انفصام بين العقل الظاهر 
أو الباطن والجهاز السمعي والنطقي، مما يؤدي إلى خفقان هذا 
العجوز في تحقيق اتصال سليم باآلخرين، ومايزيد الطين بله 
ردود أفعال اآلخرين نحو البذاءات التي تصدر منه، خاصة عندما 
أشعره المقربون إليه بعملته الشنيعة التي يتوجب عليها إقالته بل 
محاكمته مالم ضرورة االعتذار للشباب وللشعب كامل مما يحتقر 
ذاته ويزداد حقداً على اآلخرين، وبين اإلحتقار والحقد الذي يدفعه 
إلى االرتماء في أحضان الوسوسة ألنه غارس في ذهنه فكرة 
واحدة وهي ذاتيته المفقودة وآنيته التي صارت مهزوزة في أنظار 
الكثير، مما يؤدي إلى إصابته بالتشاؤم والفزع والقلق والتوجس 
وشدة الخوف من ماضيه الذي ثار عليه(التشفي)، فتظهر له 

أعراض أخرى وهي: [ إسقاط مشكلته على شخص أو هيئه أو 
نظام سابق والدأب على األفراط في الوسوسه القهرية في ذلك 
ويحملهم مسؤولية فشله]، فنجده في محيط أسرته دائماً يوجه 
االتهام لزوجته وأي تقصير منه إلى من حوله في األسرة، وكذلك 
بالنسبة للزوجة تحمل زوجها أي فشل في الطباخة حتى «الزالبيا 
وهو يعد من مهرة الكسالت» تتعذر بالطحين أو المطحون!! وكالً 
يحمل أخطاءه على اآلخر لكن مهما اختلفت األفعال سواء داخل 
األسرة أو في محيط العمل ففي الحالتين يشكل محوراً وسواسياً 
مستمراً ال يتسنى له التخلص منه بل قد يبتدئ هذا الوسواس 
في أعمال قهرية بحيث يظل الشيخ الموسوس يداعب حبات 
مسبحته ال بصلوات يتلوها بل بتمرير أصابعه بعصبية حول 
ذلك اإلطار الضيق المتمثل في حبات المسبحة المحدودة أو 
االستمرار بخلق األعذار الواهية، وكذلك تجده قد يذرف اسخن 
الدموع وبغزارة وبشكل مستمر بسبب الوسواس القهري، وتجده 
تارة يتهم شباب الغفلة! بقوله لهم أنتم عمالء أنتم فاشلون، 
بعتم الثورة، وبعتم الوطن واستلمتم فلوس وأنتم بالطجه كم 
دفعوا لكم؟ هذا نفسياً يفسر على أنه يعاني من أعراض وأمراض 
مزدوجة أي وسواس وإسقاط نفسي» وهذه الحاله خطيرة جداً» 
لما في نفسه أو باألصح لما أرتكبه هو سواء بالعمالة أو الفشل 
أو بيع مبادئه ووطنه وثورته وقابض ثمن، وتارة أخرى يوجه 
فشله للرجل الذي جعل منه شيئاً في وقت كان الشيء في 
قاموس الوطنية والسياسة أال وهو الزعيم الخالد/ علي عبد اهللا 
صالح، يتهمه بموضوع ليس له عالقة ال من قريب وال من بعيد 
شخص بحجم الزعيم ما يشرفه أن يتابع رجالً عجوزاً كالببغاء، 

وتارة أخرى يحمل النظام السابق الذي ما زال رموز هذا النظام 
يشاركونه في نصف مجلسه بل رئيس الدولة مازال من النظام 
السابق كذلك باسندوه وأنا متأكد أن قناني العطر بتاعه ما زالت 
من النظام السابق ومالبسه التي يرتديها مازالت من الزعيم 
الصالح فهذا التخبط يعود إلى الوساوس التي توقعه في مستنقع 

من الصراعات السياسية بطريقة قذرة للغاية.
وهناك حقيقة نفسية ال بد من أن يعلم بها الجميع وهي تظهر 
بأجل صورها عندما يوجد المسن في حضرة الشباب فإنه يحس 
باالغتراب الشديد بل وبالتخلف الثقافي وبالعجز من مالحقة 
أحاديثهم وما توكله ألسنتهم من مصطلحات وما يخوضون فيه 
من موضوعات تروق لهم وال تروق له بل وال علم له بأطرافها 
بل تجده عندما يجلس مع الشباب يجلس مستحياً ليس تأدب 
ولكن ممتلئاً بالوساوس المسيطرة على كل أنحائه، ويزيد من 
شدة شعوره باالغتراب ذلك البطء الذي ألم به في التفكير وجعله 
بطيء سواًء في تفكيره أو في اتخاذ القرارات وكأنه محمل له 
(ويندوزxp) هذا يجيب على كثير من التساؤالت التي تطرح لماذا 
يتعامل مع الشباب هكذا؟ فال غرابه في ذلك فهذه الشخصية 
عادةً تشمئز من كلمة شباب ألنهم يذكرونه بشيء سلب منه 
(شبابه) ويحسسونه بالضعف ألن الشباب رمز للقوة، ويشعرونه 
بأنه مسيس ومسير ليس إال، ولهذا الغرابة من هذا التصرف 
نحو الشباب أو نحو النظام السابق الذي جعل منه ما هو عليه 
اليوم، بل نحو نفسه من خالل تصريحاته وقراراته التي ليس من 
إختصاصه فالشيخ باسندوه لديه أنقسام خطير مع ظهور كثير 
من األعراض المرضية(الوساوس) أي وقع في الحلقة اليقينية 
التي تخرج الفرد من دائرة االختيار إلى دائرة الوقوع على خيار 
واحد وهي الوسوسة التي تجعل الفرد يظل يعقد مقارنات 
بين خيارات الماضي (الذي ثار عليه... وزبطها نعمه)، وبين 
واقعه المرير الذي جعله بين مطرقة الجنرال وسندان المشيخ، 
وشيخوخته التي داهمته وعطلت كل قواة وفرضت عليه كثير من 

الوساوس... وللحديث بقية.

٭ معيد بقسم الدراسات النفسية جامعة إب

الوسوسة في الشيخوخة

°° ÎUł–u/√ ÆÆÁËbMÝUÐ
بسام عبداهللا اإلرياني

ما رأي الرئيس 
بعجرفة الوجيه

ليس بخاف على   
ـــد أن وزيــر  أح
االصــالحــي  المالية 
صخر الوجيه قد اعتاد 
على رفض مجموعة 
من األوامــر الرئاسية 
بحجج مختلفة وواهية 
أما ما يزيد الطين بلة 
أن هذا الوزير الوجيه 
فــي مجالسه  يفاخر 

الـــخـــاصـــة بــرفــضــه 
المتكرر تنفيذ أوامــر فخامة األخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية.. أما أسوأ ما 
في هذا األمر هو أن «الوزير الوجيه» ينفذ 
أوامر الرئيس الخاص بحزب االصالح دون 
تردد.. أما بقية التوجيهات واصحابها الذين 
هم من خارج االصالح فقد حفيت من متابعة 
مستحقاتهم عند الوجيه فما رأي رئاسة 

الجمهورية.

الزهيري.. سالمات 
االستاذ أحمد محمد الزهيري عضو   

لــدائــرة  ا العامة رئيس  اللجنة 
م  يو سيخضع  تمر  للمؤ لتنظيمية  ا
غد الثالثاء إلجراء عملية جراحية في 
مستشفى الجامعة األمريكية في بيروت..

دعواتنا لالستاذ القدير بالشفاء العاجل 
وأن تكلل العملية بالنجاح ويعود إلى 

أرض الوطن بصحة وعافية ليواصل 
لتنظيمية  ا و طنية  لو ا مه  مها
لهمة  ا بنفس  نية  لما لبر ا و
العـــالية التـــي لم تغادره حتى 

في احرج األوقات..
وسالمات!!

 القتل بالحصبة  برعاية جمال بن عمر
في رسالة تفضح مزاعم السيد جمال  

بن عمر مبعوث  االمم المتحدة عن 
حقيقة المعرقلين الحقيقيين للمبادرة،  وتؤكد  
بشاعة صمته امام ما يتعرض له المواطنون 
اليمنيون من قتل واستعباد وتمييز وعنصرية 
والتي كان آخرها ما تعرض المواطن عبده سعد 
قحطان من ابناء مدينة  زبيد محافظة الحديدة 
األسبوع قبل الماضي والذي يعمل بسرويس  
بشارع مازدا في منطقة الحصبة، من جريمة 
قتل بشعة من قبل ثالثة من مرافقي صادق 
االحمر حيث قاموا بضربه بأعقاب البنادق حتى 
الموت. مستكثرين عليه طلقة رصاص إلزهاق 
روحه. ولكنهم ولتأكيد االمعان في سادية هذه 
المليشيات فقد ظلوا يضربونه حتى الموت, 
على خلفية مشادات بينهم وبينه اثر رفضهم 

دفع أجرة غسله للسيارة التابعة لهم.
 ليس هناك ابشع من ازهــاق نفس بهذه 
ــان من المستحيل  اال يحدث  الهمجية ..وك
ذلك لو اصر جمال بن عمر على اخراج تلك 

المليشيات المسلحة من الحصبة والدائري 
والجامعة ..ومثل هذه الجرائم التي تطال 
المواطنين الضعفاء والمهمشين  وخصوصا 
من عمال البلدية ممن ال يملكون القوة لحماية 
انفسهم تمتد الى أكثر من منطقة في اليمن 

وأغلبها تطال أصحاب البشرة السوداء.. لألسف 
فها هي وزارة حقوق االنسان ال تحرك ساكناً.. 
فيما وزارة الداخلية تتستر على القتلة ..غير أن 
ما يبعث على القلق ان ال تثير الجريمة  غضب  

«السيد» جمال بن عمر ..


