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انفعاالت 
األعراب..!!

ما جــدوى الربيع العربي اذا    
.. ضاحكاً..  لم يتأتنا مختاالً
البديع  ــزال  ــت االخ مبتسماً حسب 
للشاعر.. ومــا فائدة أي توجهات 
تصحيحية وثورية اذا لم تنعكس 
ايــجــابــاً على حــيــاة الــنــاس وتلبي 
احتياجاتهم أو على األقــل ترسم 
ــل في القادم  أمامهم مالمح األم

األجمل.
۹ ولقد أقيمت في الكويت ندوة   
حاولت تقييم الربيع العربي بشيء من 
التجرد والموضوعية ضمن مهرجان 
القرين الثقافي.. هذه الندوة أفضت 
الى أمور كثيرة استوعبت التطورات 
المتسارعة في المنطقة وارتدادات ما 

حدث ويحدث على بلدان عدة.
 ۹ ولقد استوقفتني مقارنة للدكتور 
محمد العسيمي حول ما حدث في 
ألمانيا الشرقية إثر اسقاط جدار برلين 
ــزال.. حيث  وما حدث في مصر والي
يقارن بين الذي حدث بين هونيكر 

وحسني مبارك.
في ألمانيا جرى تجاوز االنشغال 
برئيس يصارع الموت رغم ما بدر 
من نظامه.. ولم تنس أن تنشغل عن 
التنمية بهونيكر، بل ودفعت تكاليف 
عالجه في الخارج باعتباره مواطناً 
ألمانياً، أما في مصر فحضر االنشغال 
بمبارك عن التنمية الحقيقية، حيث 
تعاد المحاكمة أمالً في إعدام وليس 

بدا وحسب!!
ثم يعقد مقارنة بين بريطانيا وهي 
تصدر قراراً بتعيين محافظ لمصرف 
انجلترا المركزي كندي الجنسية طلباً 

لخبرته المصرفية..
البنك  لــة محافظ  إقــا فيما تمت 
المركزي في مصر رغم مهنيته وفوزه 
بجائزة أفضل محافظ لبنك مركزي 

على مستوى أفريقيا.
 ۹ ولسنا في وارد التفاصيل الكثيرة.. 
غير أن في األمر ما يشير الى فوارق 
ثقافية مذهلة تعكس كيف أننا كعرب 
التــزال نتصرف بانفعال وبدائية 
وقانوني  مهني  هــو  مــا  ونخضع 
قفنا  ا مو و سية  لسيا ا تنا  ال نفعا ال
الثأرية.. فهل من سبيل إلى ربيع 
عربي نغادر فيه منطقة «األعــراب 

أشد كفراً ونفاقاً».

عبداهللا الصعفاني

على اإلصالح 
أن يعتذر 
لرئيس 

الجمهورية
محمد أنعم

حملة التحريض المتعددة االساليب التي يشنها  
حزب اإلصالح عبر أكثر من وسيلة ومنبر ضد 
األخ المناضل عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- 
ليست جديدة، خصوصاً وأن مثل هذه الروائح النتنة 
تنبعث من مطبخ واحــد يكرر نفس اللغة الهابطة 
واالدوات المقززة.. فال « صحيفة االهالي» مستقلة 
وال «أخبار اليوم» تخبز خــارج مطبخ الفرقة االولى 
مدرع المنحلة.. واألمر نفسه بالنسبة لنفس الحملة 
المستعرة في بعض منابر المساجد أو ساحة شارع 
الستين.. بالتأكيد ال يستطيع حزب اإلصالح ان ينفي 

عالقته بذلك .
كما ال يستطيع ان يدعي عدم عالقته بالتحوير 
المتعمد لكلمة رئيس الجمهورية حول قيام الحكومة 
بطباعة عملة جديدة والترويج  كذباً  انه تمت طباعتها 
عام ٢٠١٢م .. بينما الحقيقة ليست كذلك، حيث ان 
رئيس الجمهورية تحدث في لقائه  مع اعضاء مجلس 
النواب والحكومة األربعاء، انه تم طباعة العملة في عام 
٢٠١١م وتحديداً لتوفير مرتبات للموظفين  لألشهر 
«يوليو وأغسطس وسبتمبر» ولم يحل أكتوبر  ٢٠١١م 
اال وقد تم تجاوز المشكلة- كما اوضح ذلك مصدر في 

الكتلة البرلمانية للمؤتمر..
وهكذا نجد امامنا أكثر من دليل وبرهان كلها تؤكد 
على تورط اإلصالح في الهجوم والتحريض غير المبرر 

على رئيس الجمهورية.
ــالح أن يعتذر لرئيس  ــذا.. يجب على حــزب اإلص ل
الجمهورية عن تلك الحملة المسعورة وما حملته من لغة 
تحريض أشبه بـ»فتاوى» خطرة ..هذا خالفاً عما اطلقه  
من تهم تستهدف االساءة لرئيس الجمهورية الذي يعد 

ولياً لألمر وقائداً لألمة.
أعتقد ان االصالح مطالب ان يخلع جلباب «القداسة» 
الذي يضفيه على نفسه باسم الدين دون حق، ويستشعر 
تحديات المرحلة والمخاطر التي تواجهها البالد.. وان 
يدرك ان ظروف ٢٠١٣م مختلفة تماماً عن أوضاع عام 
٢٠١١م.. والبد ان يقبل بقرارات التسوية وال يقف حجر 
عثرة أمام حركة التغيير التي يقودها األخ المناضل 

عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية.
فمن الصعب ان يتقبل الشارع اليمني أساليب الدجل 
ونوائح المناطقية والعائلية بعد عامين من الصراخ الذي 
انتهى بمسرحية «الفيد» الثوري.. وقد اكتشف الجميع ان 
الهدف من وراء ذلك التأجيج هو الوصول الى السلطة ولو 

على جماجم مئات االبرياء.
.. ان التشكيك في قرارات رئيس الجمهورية  حقيقةً
سابقة خطيرة وتصعيد يعكس نزقاً سياسياً ال يمكن 
ان ينجح في لي ذرع الرئيس ابدا خصوصا وقد  جاءت 

القرارات  تجسد المصلحة الوطنية والوفاق الوطني ..
أما ما تروجه ابواق اإلصالح وعلي محسن فليس بهدف 
االبتزاز وإنما محاولة لنكء  جروحٍ لتفجير صراعات جديدة 
بدليل  استحضارهم في القرارات  لمسميات تجاوزها 
الزمن  ولم تعد تعشعش اال في عقول المتمسكين 

بالفتوى الشهيرة..
لذا يرون ان معالجة قضية المسرحين والمقصيين 
والمبعدين ضحايا سياستهم االنتقامية، تعد مناطقية، 
ويكشفون بذلك  عن حقيقة رفضهم لحل القضية 
الجنوبية على الرغم من ان حزب االصالح اكثر االحزاب 
نال قرارات  رئاسية كما جند ٢٠٠ الف شخص في بضعة 
اشهر وهو الرقم الذي يفوق عشرات المرات لعدد ابناء 

المحافظات الجنوبية في الجيش منذ قيام الوحدة!!
نتمنى ان يدرك االصالح مهامه الوطنية جيداً.. ويصحح 
اخطاءه ويتوقف عن هذا العبث ..ويتذكر ان مشكلة 
الصراع على السلطة باتت قضية محسومة وفق ارادة 
دولية ..ولم يعد االصالح ينقصه أعداء حتى يتطاول على 
رئيس الجمهورية ..وعليه ان يعتذر وال يكابر او تأخذه 

العزة باإلثم ..

انتصر الرجاء على القنوط..

دويد يعيد االبتسامة!
ــا    م ع  و ر أ

يــمــكــن أن 
يسعد المرء أن تزف 
إلــيــه بــشــرى شفاء 
مريض عزيز عليه، 
إذا كانت  خصوصاً 
البشرى تخص رجالً 
ـــوزن الثقيل  مــن ال
كــالــشــيــخ نــعــمــان 
دويد محافظ صنعاء 
السابق الذي طالته 
يد الغدر واالرهــاب 
في جامع دار الرئاسة 
الــتــي اســتــهــدفــت 
الزعيم علي عبداهللا 
صالح وكبار رجاالت 

الدولة.
ونحن على أعتاب 
تــنــا  حــا جــرا لملمة 
ــبــشــرى  ــا ال ــن ــي ــأت ت
الــعــظــيــمــة بشفاء 
نعمان دويد الغالي 
على قلوبنا .. دويد 
الــذي النــزال بأمس 

الحاجة الى حكمته 
وشجاعته.. بحاجة 
 .. إلـــيـــه مـــنـــاضـــالً
ــاً أنضجته  وإنــســان
ــــروف  صـــــروف وظ

الدهر..
وبال أدنى شك أنها 
نعمة كبيرة من اهللا 
في  بتشا علينا  بها 
هــذا القيادي الذي 
ال يمل وال يكل من 
حمل آمال وتطلعات 
تــنــظــيــمــه الــرائــد 
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا

العام.. 
وسنظل منتظرين 
عــودتــه مــن رحلته 
ــتــي  الــعــالجــيــة ال
اختتمها بنقاهته في 
بيروت ليعود بعدها 
إلــيــنــا.. الــى وطنه 
صحيحاً  مــحــبــيــه  و
مــعــافــى وال نامت 

أعين الجبناء!!

حتى ال ييأس 
أهلنا في الجنوب

أبناء    المتضررون من  اخواننا 
المحافظات الجنوبية يحتاجون 
التي صــدر بهما قرار  اللجنتين  من 
لتقارير  ا المزيد من  ليس  جمهوري 
ورصد الشكاوى.. بل البدء باتخاذ قرارات 
المعالجة وبشجاعة وأمانة وطنية.. 
والعمل بشفافية ووضــوح واستشعار 
المسئولية في هذه  المرحلة وعدم تكرار 
نفس النتائج المحبطة من عمل اللجان 

السابقة.
الــمــتــضــررون ال يجب أن يشعروا 
باإلحباط واليأس وغياب العدالة مع 
لتين مؤخراً، ويجب  المشكَّ اللجنتين 
التنبه لذلك ألن هناك من يستغلون 
األداء البيروقراطي والمعالجات الرتيبة 
لتوجيه الناس لطرق أخرى ال تخدم إالّ 

أجندة ومشاريع مشبوهة..
وما يثير القلق أن عمل اللجنتين غير 
محدد بسقف زمني.. وهذا ال يشعجنا 
على التفاؤل كثيراً.. أو كما يقول المثل: 

«الشابع ال يعرف ما ببطن الجائع».

رفع خيام المشترك.. تضليل جديد..!

مضى عامان ومليشيات المشترك في   
الدائري جوار جامعة صنعاء تعيث في 
األرض فساداً.. األسبوع الماضي غادر بعض 
الشباب خيامهم بعد أن سرقت أحالمهم 
ــاء خيرتهم ومــع ذلــك يجدون  وسفكت دم
أنفسهم يقصون من التوظيف ومن التمثيل 

في مؤتمر الحوار وحتى من العالج.
لصوص «الثورة» استغلوا انسحاب أولئك 
الشباب ليروجوا ويضللوا الرأي العام بأنهم 

قد رفعوا الخيام واستجابوا للمبادرة.
هذه األساليب والمغالطات مفضوحة.. 
والمطلوب رفع كل الخيام وإزالــة أسباب 
التوتر.. لكن أن تنتقل مليشيات االصالح 
والفرقة للتجمع من جديد.. فهذا مؤشر 
خطر يظهر ان متطرفي المشترك يستعدون 
لتنفيذ أجندة دموية جديدة.. وإال فما المبرر 
ر  جوا المشترك  ومليشيات  خيام  ء  لبقا

الجامعة.

ابرهة 
الجديد!!

ــالت    ــدخ ــت ــد ال ــزاي ــت ت
الــســافــرة فــي الشأن 
لسفير  ا قبل  مــن  ليمني  ا
االمريكي بطريقة تستفز 
كــل اليمنيين الــذيــن وان 
اختلفوا أو اقتتلوا اال انهم لن 
يفرطوا بوطنهم وشعبهم.. 
الضعف  لــة  حــا ان  صحيح 
لبعض  ا جعلت  قد  ليمني  ا
يتجاوز مهامه.. ووصل األمر 
بأحدهم إلى أن يقدم نفسه 
وكأنه ابرهة وبمقدوره حكم 

صنعاء واليمن.
ربما الشعور بالطاووسية 
أو انها عقدة رعــاة البقر.. 
واستمرار تــجــاوزه للحدود 
الدبلوماسية وعدم احترام 
ــات بــيــن البلدين  ــالق ــع ال
ــن.. وتــعــمــده  ــي ــق ــدي ــص ال
الــتــحــريــض عــلــى الــقــيــادة 
السياسية اليمنية، والحديث 
ــدون طيار  عن الطائرات ب
وغير ذلك .. كلها تثير غضب 
الشارع اليمني الذي يميز بين 
العمل الدبلوماسي وعمل 

الشيطان.

الجيش المناطقي!
تتواصل فضيحة تجنيد حزب االصالح لـ (٢٠٠) ألف شخص والتي   

تم كشفها في البرلمان أثناء مناقشة الميزانية، غير أن المعلومات 
األخطر تفيد أن من تم تجنيدهم ينتمون لحزب االصالح ومن مناطق 

محددة في بعض محافظات الجمهورية ومن االطفال.
وما يثير القلق أكثر أن هذا التجنيد ليس فقط أنه تم بمعايير حزبية، 

وإنما خضع لمعايير مناطقية.. وهذا هو الخطر بعينه!!

عمال البلدية.. وعنصرية الحكومة!شالوك اليمن!
ــودي    ــه ــي ــة ال ــص ق

«شالوك» الذي ظل 
يجمع ثروته عبر المتاجرة 
ببيع األعالم االسرائيلية 
ــرب،  ــح لــلــيــهــود إبــــان ال
ة  نا معا استغالله  وكـــذا 

الفلسطينيين لبيع المزيد 
ـــالم فلسطين..  ــن أع م

وهدفه جمع الثروة فقط.
وفــي بالدنا هناك أكثر 
من «شــالــوك» يستغلون 
ــوال من  األزمــة لجمع األم
مقاوالت المتاريس وعقد 
صفقات مع السفارات لمزيد 
مــن مــقــاوالت المتاريس 
الخرسانية حول البعثات 
فق  لمرا وا لدبلوماسية  ا
ــازل كبار  ــن الــعــامــة وم

المسئولين.
ــــارع الــيــمــنــي  ــــش ال
ــوار  ــح يــخــشــى عــلــى ال
الوطني من مشاركة 
مقاولي المتاريس 

وألغامهم.

تمارس حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة ووزير ماليته   
سياسة عنصرية مقيتة ضد مواطنين يمنيين، حيث ترفض منذ 
عام توظيف عمال البلدية رغم أحقيتهم وأقدميتهم لذلك منذ سنوات.. 
في الوقت الذي نجد الحكومة في الميزانية جندت خالل عام (٢٠٠) ألف 
شخص في الجيش واألمن استجابة لرغبة كبار المتنفذين في البالد 

وبهدف تحقيق مصالح حزبية وشراء والءات قبلية.

رئيس الجمهورية ..وعليه ان يعتذر وال يكابر او تأخذه 
العزة باإلثم ..

) ألف شخص والتي 
تم كشفها في البرلمان أثناء مناقشة الميزانية، غير أن المعلومات 
) ألف شخص والتي 
تم كشفها في البرلمان أثناء مناقشة الميزانية، غير أن المعلومات 
) ألف شخص والتي 

األخطر تفيد أن من تم تجنيدهم ينتمون لحزب االصالح ومن مناطق 
تم كشفها في البرلمان أثناء مناقشة الميزانية، غير أن المعلومات 
األخطر تفيد أن من تم تجنيدهم ينتمون لحزب االصالح ومن مناطق 
تم كشفها في البرلمان أثناء مناقشة الميزانية، غير أن المعلومات 

وما يثير القلق أكثر أن هذا التجنيد ليس فقط أنه تم بمعايير حزبية، 

أيوب طارش: برحيل أبو ماهر فقدت أخاً عزيزاً
أعتبر فنان اليمن الكبير ايــوب طــارش عبسي رحيل الشاعر   

والمناضل عثمان ابو ماهر خسارة كبيرة للوطن وللفن واألدب.
وقال ايوب طارش: ان الشاعر عثمان ابو ماهر هو حالة استثنائية في 
كتابة األغنية الزراعية ولديه طاقة ونشاط وطموح كبير وانتاج غزير 

في التعامل مع «المهاجل» وتتبع التراث الشعبي.
مضيفاً : لقد شكلت مع الشاعر ابو ماهر ثنائياً ألرشفة األغاني 
الزراعية في الوعي المجتمعي وكان مشاركاً لي في هذا الجانب 
بصورة رائعة ونشاط منقطع النظير وخرجنا بكاسيت زراعي بعنوان 
: «معينة الزراع» ضم مجموعة من مهاجل التراث الزراعي الذي 
تزخر به اليمن وقد تنقلت مع الشاعر المرحوم ابو ماهر في كثير 

من المناطق اليمنية لجمع هذا التراث.
واستطرد الفنان ايوب في نعيه لرفيق دربه قائالً : كان ابو ماهر 
ذخيرة الشعراء والمبدعين الذين تعاملت معهم وجمعتني به عالقة 

وطيدة وصداقة حميمة وكنا على تواصل دائم.
وقال ايوب: لقد فقدت أخاً عزيزاً واليسعني بهذه الفاجعة إال ان اعزي 

اسرته ومحبيه.. انا هللا وانا اليه راجعون..


