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بدر بن عقيل

عبدالله الصعفاني

مفاوضون بؤساء. . !!
 أود ان اقرع في الطاولة على كلمات السؤال: كيف 
يدير المفاوض اليمني حواره مع المانحين؟!.. فأذهب 
إلى وصفه " بالطيبة " لكن قرعًا آخر يشد أذني من 
بعيد  و يردد انشودة "وال طيب وال حاجه ذا اهبل 

وعبيط "..
< المفاوض في البلدان التي تبحث عن الدعم الدولي 
يتسم عادة بالبراعة والقدرة على االقناع.. يجيد 
شرح الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها بالده 
وتأثير ذلك على السالم اإلنساني واألمن اإلقليمي. . 
وقبل وبعد ذلك يبدي من التفاوض مايؤكد قدرة على 
االقناع في مفهوم النزاهة والشفافية في ادارة اموال 

المانحين.
< أما عندنا فينطبق القول إننا أمام سالح بيد عجوز. 
. فمنذ مؤتمر لندن ألصدقاء اليمن وحتى ساعته 
وحينه والحكومة تلوك الفشل في استيعاب أموال 
ا صار معروفًا من أن مانحين    عمَّ

ً
المانحين . . فضال

سبق وفضلوا  إدارة مشاريع  بأنفسهم في تأكيد أن 
وراء األكمة ما وراءها.

< مشكلة المفاوض اليمني أنه ال يجيد غير القول " 
هاتو لي فلوس واعرفوا امور " غير مدرك أن اآلخرين 
اذكياء ويرصدون الشاردة والواردة حتى ان بعضهم 
يتذاكى فيقبض ما قدمه باليد اليسرى  بيده اليمنى. 
. ولسان حاله.. رزق الهبل على المجانين. . أو العكس.
< ومن يمتلك في هاتفه خدمة األخبار القصيرة 
الصادرة عن مؤسسات إعالمية حكومية متخصصة 
في أخبار.. استقبل. . وّدع. .أشاد. . سيالحظ كيف 
أن األخبار النمطية الفارغة من المعنى تسيطر على 
الحالة اليمنية خاصة عندما يتسابق الجميع لمنح 
الدروع لكل من دّب وهّب..  فيما النتيجة العامة لم 

ينجح أحد. .!
< سفراء ومسئولون عرب وأجانب يصرحون كثيرًا 
لكنهم ال يقولون شيئًا فإذا بنا نتلقف تلك التصريحات 
بنشوة ذلك الذي اصطاد األسد.. وهي ظاهرة ال تليق 
ببلد يحتاج إلى دعم حقيقي من اآلخرين بواسطة 
مفاوضين اذكياء وإدارة مقنعة ومحترفة وليس هؤالء 

الذين يحتاجون لخوض دراسات في فن التفاوض..

  محمد أنعم

جمهورية 
«المبايعة»!!

أزمة ديزل

المؤامرة ضد أشرف الرجال!!

كشف حزب «االصالح االخواني» عن حقده الدفين ضد الجيش   
واألمن في بالدنا بعد الموقف البطولي للجيش واألمن المصري 

الداعم لإلرادة الشعبية ضد حكم «االخوان» وخلع الرئيس مرسي..
فمنذ أن كتب اليدومي مقاله سيئ الصيت «لعق البيادات» ازدادت 
عمليات االغتياالت والتفجيرات ضد قيادات وأفراد القوات المسلحة 

واألمن وتوسع المشروع االخواني المعادي للمؤسستين..
لم يكتِف حزب االصالح بتفكيك الجيش واألمن وحشوهم بالميليشيات 
والتحريض ضدهم بل يسعى للفتك بهيبتهم وإفراغهم من مهامهم 

ومنعهم من القيام بواجبهم الوطني، بل وصل به الحد الى صياغة مادة 
دستورية تمنعهم من التصويت أو االستفتاء في أي استحقاقات ديمقراطية..
وما حدث للجنود الذين قاموا بواجبهم في محافظة تعز االسبوع 
الماضي من قبل حزب االصالح يفرض على كل جندي وصف وضابط في 
المؤسستين العسكرية واألمنية أن يستيقظوا ويشحذوا الهمم ويدركوا 
حجم المؤامرة «االخوانية» ضدهم.. فالجندية و«الضيبطة» بال كرامة 
وال هيبة ال قيمة لها.. ومن ال يحمي نفسه ال يمكن أن يحمي شعبه أو 

يذود عن وطنه..!!

جمعة
 «كالااااام  يا بريطانيا»!!

في الوقت الذي يحشد حزب «االصالح» االخواني  
ما تبقى من أنصاره إلى الستين ألداءصالة جمعة 
«رفع الحصانة» وما شابهها من مسيرات و«خزعبالت».
ظهرت السفيرة البريطانية لدى اليمن جين ماريت 
لتقول: «إن علي عبدالله صالح لعب دورًا مهمًا جدًا في 
التاريخ القريب وسيلعب دورًا مهمًا جدًا في مستقبل 

اليمن».
وبالتأكيد أن حزب «االصــالح» لن يمرر للسفيرة- التي 
تمثل دولة من أهم الدول الراعية للتسوية السياسية في 
اليمن - كالمها الموجع والمفجع بال ردة فعل، وسينتقم 

حتى ولو «بجمعة كالااام يا بريطانيا»!!

دولة بهيبة مبادرة!!

عندما تتساوى هيبة الدولة   
مع هيبة شيخ أو مع هيبة 
قبيلة أو مع هيبة حزب أو مع هيبة 
جنرال أو مع هيبة مخرب، هناك 
تنتهي حقيقة الــدولــة وهيبتها 

وتصبح مجرد طرف ال يهش وال 
ينش أمام األطراف األخرى.

دولتنا تعيش بهيبة المبادرة 
وأال فإن هيبتها لن تتجاوز نفق 

جولة عصر!!

الكهرباء.. قناعة شعب!!

«المدنية هي الكهرباء» هكذا قال أحد العباقرة، 
وهذه هي قناعة الشعب اليمني، فنجاح الحوار هو 
الكهرباء.. وهيكلة الجيش واألمن هي الكهرباء.. 
واألمن واالستقرار هما الكهرباء، واالنتقال السلمي 
للسلطة هــو الــكــهــربــاء.. والــثــورة السلمية هي 

الكهرباء.. والوحدة هي الكهرباء.. وهيبة الدولة هي 
الكهرباء.. والتوافق هو الكهرباء.. 
اذًا مع الشعب حق في قناعته..

وبدون الكهرباء تظل الخطابات الوطنية جوفاء 
سمع!!

ُ
ذاع وال ت

ُ
ت

الزميل عبدالسالم الدباء يستكمل إجراءات التسجيل لبحث الماجستير
< أقر قسم الصحافة بكلية اإلعالم جامعة صنعاء خطة البحث العلمي المقدمة من الباحث 
الزميل/ عبدالسالم الدباء لنيل درجة الماجستير حول دراسة «المعوقات المهنية للصحافة 

الرياضية في اليمن».
وخالل سمنار خاص عقده قسم الصحافة األحد لمناقشة الخطة تحت اشراف الدكتور/ أحمد 
الشاعر باسردة «رئيس جامعة صنعاء سابقًا» والمشرف المشارك الدكتور محمد القعاري 
«رئيس قسم الصحافة» قام الباحث عبدالسالم الدباء بتقديم عرض موجز لخطة البحث 
اتها المنهجية من عدد من أساتذة الصحافة  ومن ثم جرى مناقشة مكونات الخطة وإجراء

واإلعالم بالكلية.

 عند احتدام أزمة ٢٠١١م رفض الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية السابق الضغوطات التي مورست ضده للتخلي 
عن السلطة ودافع باستماتة عن حق الشعب في اختيار حكامه، 
واستطاع بفضل صموده البطولي واالسطوري انقاذ اليمن من 
االنزالق إلى أتون حرب أهلية، وأثبت بذلك الموقف التاريخي الشجاع 
عظمة الوفاء ألهداف ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر، 
بتجسيد أول تداول سلمي للسلطة من خالل االحتكام إلرادة 

الشعب إلختيار حكامه عبر صناديق االقتراع..
ومحاولة اختزال مشاكل اليمن المعقدة اليوم بأشخاص هروب 
سيقود البالد الى كارثة.. خصوصًا إذا استمرت «النخبة» تصر 
على تجاهل ما يحدث في الواقع من انهيارات خطيرة في منظومة 
الحكم، وتحاول استغباء الداخل والخارج بطرح خيارات تأزيم 

جديد لحل األزمة اليمنية.
فاطروحات التمديد أو حل مجلسي النواب والشورى وإحالل 
 عنهما، تعكس حقيقة التخبط 

ً
أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بدال

واالفالس الفكري لمروجي هذه المشاريع.. والتي ال يمكن أن يقبل 
بها العقل أو تتفق مع الواقع أو تستجيب لمرحلة التطور التاريخي 

التي وصل إليها الشعب اليمني..
أصحاب هذه األطروحات ربما أرادوا بطريقة أو بأخرى االعتراف 
بفشل مؤتمر الحوار الوطني عن تحقيق اهدافه، بعد أكثر من 
ستة أشهر من الحوار.. لكن أن يذهبوا الى المطالبة - وبكل صلف- 
بتحويل مؤتمر الحوار الى جمعية تأسيسية فهذه قمة المهزلة.. 
خصوصًا عندما يجوز البعض ذلك بإصدار «فرمان» «المبايعة» 

ألعضاء الحوار الوطني.
الشارع اليمني أصبح يتوجس خيفة من تزايد العزف على 
خيارات التمديد خصوصًا بعد أن تم حشر اسم االخ المناضل 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية كواجهة لتمرير هذا 
المخطط الكارثي بحق اليمن وتجربته الديمقراطية، والذي يعد 
بمثابة مؤامرة لنسف التاريخ النضالي  البارز للرئيس هادي عبر 
 عن اجراء االستحقاقات 

ً
فخ التمديد وباسلوب «المبايعة» بدال

االنتخابية.
إن أصحاب هذه األصوات ليسوا فقط متزلفين يلهثون وراء 
مصالح شخصية، بل انهم يسعون الى تحريض وتأليب الشارع 
على الرئيس هادي، فلم يكتفوا بوضع العراقيل أمام فترة حكمه 
االنتقالي والحيلولة دون انجاح مهامه الوطنية عبر «أخونة» الدولة 
والعبث باألمن واالستقرارخالفًا لتوجيه مليشياتهم لضرب 
الخدمات العامة الرئيسية وقطع الطرق بين المدن وغيرها.. 
فها نحن اليوم نجدهم يتبنون التحول الى جمهورية «المبايعة» 
ويزينون هذا الخيار الكارثي بتبريرات تظهر وكأنهم حريصون 
على اليمن والرئيس هادي والتجربة الديمقراطية وال يترددون 
في إظهار حرصهم هذا على بناء الدولة المدنية الحديثة وهم 

يصرون على التمديد.
لقد تحدث االخ عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية 
بوضوح بل ووبــخ أعضاء في حزب االصــالح الذين قاموا بطرح 
مشروع التمديد عليه.. وفي الوقت الذي خرج محمد اليدومي في 
دعاية انتخابية مبكرة .. معلنًا رفضه للتمديد، في الوقت ذاته 
أوكل المهمة لجناح آخر داخل حزبه للترويج للتمديد واالنتقال 
باالنتخابات الحرة والنزيهة إلى االسلوب االخواني «المبايعة» 

كخطوة إلقامة إمارة اسالمية في اليمن.
الواضح حتى اآلن أنه وعلى الرغم من تمديد فترة مؤتمر الحوار 
 أن خطاب رئيس 

َّ
الوطني وعدم تشكيل لجنة صياغة الدستور إال

الجمهورية بمناسبة العيد الواحد والخمسين النتصار ثورة 
سبتمبر ليس فيه أية إشارة الى فشل الحوار الوطني، بل لقد أكد 
الرئيس وبشكل قاطع على نجاح مؤتمر الحوار الوطني، و هذا رد 
قوي على دعاة التمديد وتعهد للشعب اليمني ولألشقاء واألصدقاء 
على االلتزام بتنفيذ المبادرة وآليتها وقراري مجلس األمن الدولي.

< إن الدعوة للتمديد تعني إدخال اليمن في أكبر وأخطر عملية 
فوضى في التاريخ، حيث ستقوض شرعية كل المؤسسات 
الدستورية، وتتحول الدولة من قوة لحماية الوطن والشعب 
وتطبيق النظام والقانون الى دويالت يتحكم بها اشخاص نافذون 
ينهبون ثرواتها ويزجون أبناء الشعب في حروب عبثية شطرية 

ومذهبية وقبلية وطائفية التبقي والتذر..
إن مشاكل اليمن المعقدة ال يمكن أن تحل إطالقًا بالتمديد أو 
المبايعة، فمنذ ٢٠٠٨م -العام الذي شهد فيه اليمن أول عملية 
تمديد لمجلس النواب- والشعب يعاني األمّرين واألوضاع تزداد 
 
َّ
تدهورًا وتسير البالد نحو حافة الكارثة، وال حل أمام اليمنيين إال

االحتكام لصناديق االقتراع، وهذا هو الخيار الذي أنقذ به الزعيم 
علي عبدالله صالح اليمن من االنزالق إلى أتون الحرب االهلية خالل 

أزمة عام ٢٠١١م.. 

 فنيًا جديدًا..
ً
استكمل الفنان الكبير أيوب طارش عبسي عمال

 وقال الفنان أيوب طارش  في تصريح لصحيفة «الميثاق»: 
إنه انتهى من تقديم أنشودة وطنية ركزت في مضمونها على 
محافظة تعز ودورها الريادي الوطني والثقافي واالقتصادي 

واالجتماعي والحضاري..
مشيرًا الى أن األحــداث المؤسفة التي تشهدها المحافظة 
كانت دافعًا لينتج هذا العمل الوطني ليوضح أن تعز مدينة 
السالم والثقافة واالستقرار وليست ساحة للصراعات والفوضى 

والتمنطق بالسالح، وإقالق السكينة العامة.
 موضحًا أن واجبه الوطني ووفاءه وحبه لمسقط رأسه وملهم 
إبداعاته فرض عليه تقديم هذا العمل الفني بعنوان «تعز 
مدينتي»..داعيًا أبناء محافظة تعز الى استشعار مسؤوليتهم 

تجاه وطنهم وتصدير النموذج المدني والثقافي الذي عرفت به 
المحافظة عبر تاريخها الى المحافظات األخرى.. والوقوف صفًا 
في وجه كل من يريد تشويه محافظة تعز باألعمال الدخيلة 

عليها.
ولفت الفنان أيوب طارش الى أن العمل الوطني الذي استكمل 
إنتاجه قد تم تصوير مشاهده في محافظات تعز  وعدن وصنعاء، 
وهو من كلمات الشعراء عبدالحميد الشايف والشيخ محمد 
الجنيد وعقيل الصريمي وهو من ألحانه وأدائه بمشاركة فتاة 

وطفلين من الكورال..
مشيرًا الى تعمده هذا العمل بالتزامن مع ما تشهده اليمن من 
احتفاالت باألعياد الوطنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، باإلضافة 

الى إعالن محافظة تعز عاصمة ثقافية..

كلما الحــت بــوادر أمــل النجالء 
األزمـــة الخانقة الــتــي يعيشها 
المواطن اليمني الذي مازال يؤمل 
خيرًا في حكومة الوفاق بتوفير 
أبــســط الــخــدمــات الــعــامــة، يجد 
نفسه من أزمة إلى أخرى، فهاهو 

يدور اليوم مثل األمس بحثًا عن 
مادة الديزل التي يعرف الجميع 
اهميتها فــي الــحــيــاة اليومية، 
ويحتاجها بشكل دائم ومستمر، 
فالبعض يريدها لشئون الزراعة 
ة  وآخرين لوسائل النقل ولالضاء

ات الكهربائية  في ظل االنطفاء
المتكررة وللحصول على مياه 

الشرب وغيرها.
ولــســان حالنا يــقــول للحكومة 
: كلما قلنا عساها تنجلي قالت 

األيام هذا مبتداها.

يا نور يا مسك يا حسان يا خوله
ها توا الورود والرياحين اشعلوا الشمعْه

وزينوا بالقناديل هامة القلعْه
اليوم يوم الهنا هيا اهتفوا جمعْه
عاشت تعز للثقافة موئل الرفعْه

تعز مدينتي نعم المدينْه
سقاها الصبح نسمتها ولينْه
زهت بجمالها شرقًا وغربًا
فليس لها من الدنيا طبينْه
حماها الله من كيداألعادي
وحصنها من العين اللعينْه

اسمك تعز وشهرتك عدينْه
وفي فم التاريخ أحلى مدينْه
تشقري بالورد والرياحين
ورددي األنغام والتالحين

ياسين عليك في كل حين ياسين
يا حصن أيلول في النضال وتشرين

أيوب 
يغني لتعز

>  ومقطع اخير مقتطفات من األنشودة الوطنية «ضمني يا حب».

« شماتة »
شماتة األعداء قاسية جدًا.. وغير مقبولة..!!

قال الشاعر:
 كل المصائب قد تمرعلى الفتى

                       فتهون، دون شماتة االعداء

« أسنان »
إذا عضك أحد، فقد ذكرك بأن لك أسنانًا.!! فكانت ردة الفعل.. 

واحدة بواحدة..!!
«معجزة »

تاج محل بالهند.. ليس فقط معجزة من معجزات وعجائب الدنيا 
السبع من حيث طرازه المعماري البديع..ولكنه،ايضًا، معجزة من 

معجزات الحب..!
«ضرب »

 بعد 
َّ
مشكلة المسمار أنه اليصل إلى الغاية المرجوة منه..إال

الضرب على رأسه..وهكذا بعض الناس..!

« الحظ »
الدنيا حظوظ، وابن الرومي يقول: «إن للحظ كيمياء إذا مس 

كلبًا أحاله إنسانا»..
ثم ان الحظ يصنع النجاح.. والنجاح يصنع االستحقاق..!

« ندم »
التجعل ثقتك بالناس عمياء..النك ستبكي ذات يوم على 

سذاجتك..!
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